
SAL 1 

12 
EYLÜL 
1 9 3 9 

T A v • 
İstanbul, A 102 

TELGRAF:~N. İSTANBUL 
TELEFO 124310. 24318. 24319 
BEŞL~Ci YIL - No. 1419 

5 KURUŞ GÜNLÜK GAZETESi 

,ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebeslnln en kuvveW yar. 
dımc:ısı. çocuıtu!ı en zengin k{lt{lphanesfdlr. Cocutunu se
ven her babanın yavrusuna vereblleceltl en gQz:el hediye. 
dlr. MQesseseml.z tarabndan neşredllmlşUr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Başvekil, Dün Türkiyenin 
• ..J 

Vaziyetini Etraflı izah Etli 
Harbin Haricindeyiz ve Bize - Bulaşacak 
inkişaflar Göstermemesi Temennisindeyiz 

Askeri Aldığımız 
Tedbirler Ancak 
ihtiyati Tedbirdir 

•••••••••••••••• BUGÜNKÜ VAZİYET ················ı 

ADmanuarr 
önlUın<dlen 

varr~©>va t 
i 

AtöO<dlnDarr i 
Şarli Cephesinde Vaziyet mukavemete devam ediyor, hat. 

ta Gdynyadaki Lehliler • Al-

Başvekil, Harici Münasebatımıza, Ticari ve lktısadi ALMAN ordularının en müthiş manlarrn son tebliğlerine göre 

gin nutkuna bir iflas \"esikası 

olarak telôkki etmişler ve yarı 
resmi bir cevapta harbin ta ba
şında Almanlara karınlarına bi
rer taş bağlamayı tavsiye, fa • 
kat Lehistanın f cthinden sonra 
bu taşı yarıya indireceklerini 
\'aad eden bu nutkun Alman si. 
yasetini sıfıra indirdiğini anlat- ı 
maktadır. Bu yarı resmi be)'a -
nata göre, artık Hitlerin verdiği 
söze inanacak bir kimse kalma. 
mı tır, çünkü hiç bir sözünü 
tutmamı tır. Hele Alman mil • 
Jetine sulh ve e.rcLvnad eden 
Bitler bunları da ilıliil ederek 
kendi ıtıillctl naznrındn da dliş- İ 
müştür. Çünkü sulhü bozmuş • J 
tur ve Polonya milletine nahak + 
yere teca\ ii7. ederek şeref kay • • 
dini de bir kere daha ayak altı. 
na almıştır. · 

8C1fvekil Dr. R. SAYDAM 

l 
Sahada Alınan, Tedbirlere Dair izahat Verdi 

Ankara 11 (A. A. )-B. l\I. Mec mitlerimizin tahakkuk edememesin.. 

lisi bugün içtimalarına başlamış den hepimiz muztaribiz. 
ve ilk toplantısını Abdülhalik Türkiye cümhuriyetinin siyaseti, 

bu son zamanların mühim vakayii i
Rendanın başkanlığında yao- çinde, ayni istikameti muhafaza et-
mıştır. Celse açılır açılmaz. miş, ayni teyakkuz ve dikkatle mun. 
başkan Abdülhalik Renda "söz tazar inkişafını takip eylemiştir. 

Başvekilindir" demiş ve bu · Dı ·m·z. 
nun üzerine Başvekil r. Rcfil 

--------------,Saydam kürsüye gelerek aşağı-
lngiliz Tayyareleri daki beyanatta bulunmuştur: 
Bomba Yerine Niçin Harici Siyasetimiz 

Beyanname Ahyorlar? "Muhterem arkadaşlarım, 

hamlesi karşısında birdenbire ancak yeniden yeniye ihata e-
çöküvermcsi beklenen Polonya dilmiş ve Gdynyadan yirmi 
km·vetleri Vnrşova öniinde ken. mil mesafedeki kasabalnrın iş -
dilerini toplayarak istila ordu. galine başlanmıştır. (Harbe ait 
Jarını durdurmağa karar \'er - haberler üçüncü sayfamızdadır) 

diler ve durdurdular. Almanlar Garp Çephesinde Harek6t 
geçen cuına giinü Varşovaya gir· 
diklerini ilan ettikleri halde 
Varşovadan uzaklardadırlar ve 
Var ovaya kolay kola~ giremi • 
yecck vaziyettedirler. 

i'ÜRLÜ TO t; · kıt) nnkl rdan ge. 
len haberlere göre, Lehliler bu. 
rada, hasmın bütün faikiyetinc 
rağmen canla başla döviişmek • 

• te \'e bu dö,·ü~me yüzfinden Al· 

GARP cephesinde yeni bir hadise 
yok gibidir. Cephenin öteberi. 
inde mahalli ilerlemeler kay • 
dedilm~dlr:- Fakat harbin 
buradtı ciddt~ct kazanması za -
mana bağlıdır. Ye bugünkii harp 
tam mnnasıyle zaman harbidir. 
Zaman kadar in anlann ve mil
letlerin ka3 naklarını imtihan e. 

İNGİLİZ resmi mahafili, bütiin 
Garp Cephesinde J;enüz 
esash bir taarruza geçme 
zamanı gelmediği için, in· 
giliz hava filolarının Al· 
man ıehirleri yerine Al· 
man halkının maneviyatı· 
nı bombalaması, cephede 
kazanılacak ufak ve mev
zii muvaffakıyetlerden 
çok daha müessirdir. 

İki aylık bir tatil devresinden ve 
müntehiplerinizle yakından temastan 
sonra, verdiğiniz karar veçhile bu
gün toplanmanız hükumetiniz için 
çok ferahlı ve kendisine kuvvet vere
cek bir hadisedir. Hepinizı hürmet
le selamlarım. (Alkışlar). 

Muharip taraflarla münasebetleri- ı 
miz normaldir ve beynelmilel müna
sebat kaidelerine uygundur. Alman
ya ile aramızda doğrudan doğruya 

bir siyasi ihtilaf mevzuu yoktur. Po. 
lonya ile münasebetlerimtz ise hem n 
daima arızasız ve dostane olmuşt r. 
İngiltere ve Fransa ile malfımu z 
olan muayyen esaslarda menfaat iş. 
tirakimlz ve müşterek telakkilerimiz 
vardır. Bu memleketler ile müzake
resine başladığımız nihai muahedele
rin en dostane bir hava içinde görü. 
şülmesi devam etmektedir. 

manlar gerilemiş bulunmakta • 
dır. Geçen cuma günii sonsuz 
bir gurur ile Varşovanın sukn • 
tunu ilan eden Alman radyol11 • 
rı, bugün Var ovadan yutkuna
rak bah~etmekte ve ehrin mu. 
kavemetini türlü türlü sebeple. 
re yüklemektedir. 

den ve bunların numarasını ve. 
ren hiç bir kayıt \'e kuvvet yok
tur. Almanların bu kayıt \ 'C 

kuvvete kar:;;ı ne kadar dayana
caklarını mareşal Göringin son 
nutku göstermi;jtir. Çünkii bu 
nutuk Alman milleiine 3 alnıı: 

fedakarlık yükliiyor ve bu fe. 
dakarlık mukabilinde ancak bn~
kaları hesabına ni beten bolluk 

bunları anlnttıktan sonra "yapı- • lncak iş, erefli bir Alınan hii • 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

A hnanya üzerinde uçan İn
giliz tayyare fi1oları şim 

diye kadar Alman ehirlerine 
!>omba yerine milyonlarca be 
yannameler attılar. 

Bu iki ay içinde Avr'.lpn vaziyetin
de vukua gelen elim hadiseler maliı
munuzdur. Aylardanberi sulhü muha 
faza için yapılan bütün teşebbüsler, 
maalesef miisbet bir neticeye varma. 
mış. emri vaki oluncıya kadar b~r
taraf edileceğini ümit etmekten hali 
kalmadığımız harp ba:ılamıştır. Ü-

LEH .l\IİI,LETİ, tarihine ve ırkımı 
yakışan bir a aletle i tilfı ile 

Aziz arkadaşlanm, döğüşiiyor ve tecavüze bir had 

Biz bugünkü harbin haricindPyiz. vermek için maddi manevi hü-
Bu harbin memleketimize bulaşacak tiin kudretiyle didi~iyor. Faknt 
inkişaflar göstermemesini temenni Lehlilerin müdafaa hattı yal • 
ediyoruz. Memleketimizin bazı yer • nız Varşovadan ibaret değildir. 

(Sonu Sa: 6 Sü: 2) I,ehliler imalde de cenupta ifa . .. ............................. ! 

GARP CEPHESiNDE1! 
Fransız Kıtaları Yeni 

\'aad ediyor. Ba~kaları he ahı • 
na vaad olunan bolluğun, çok 
şüpheli bir bolluk olduğunu 

söylemeğe hacet mi var? ... 

BU.NA MUKABİL, muhtelif kay. 
naklardan gelen haherlm, da
ha şimdiden Alman orduc;unda 
bir takım hoşnutsuzluklar his
~edildiğir.i ve bir kısım Alman 
askerlerinin Belçikaya kaçtık

larını te~·it etmektedir. Slovak. 
yadan da birkaç giin içinde Ma
caristana iltica edenlerin :;ayısı 
6.000 i bulmuş "\'C Alman ma
kamları bu yüzden ciddi bir 
endişe duymağa ha lamışlardır. 

kiımeti ile sulh yapmakhr." 

Diyorlar. Yani bugiinkii Hitler. 

cilerle sulh yapmağa imkan hu. 

lunamadı~ını apaçık anlatı' or-

lar. 

Muhtelif Memlelietlerde 
! 

SOVYET hiiklimeti tarafından ah· 

nan ihtiyat tedbirlerinin, Po

lonya ordusunun umumi bir ri- i 
cate uğradığı takdirde Sovyet 

hududuna iltica etmesi ihtima. 

!ine karşı tatbik edildiği haber 

verilmektedir. 

Romanya hiikumeti, Polonya

dan gelecek muhacirler için hu· 

dutta icap eden hazırlıkları yap-

Propagandanın dördüncü harp si
lahı olduğunu bilmiyen halk üzerin
de bu hareket tarzı garip tesirler 
yaptı. Harbi yalnız topla, tüfekle dô
vüşme tellıkki edenler İngilterenin 
bu yeni silahı kullanışını izah ede

mediler. 

• f ngilizlerin Kararı mı. tır. Bu muhacirler, büyiik 

M 1 E G d f
+ bir sempati ile kar,.ılanacak-

Halbuki propaganda yirminci asır 
harbinde en müessir silahlardan bi
ridir. Bomba ve top, şehirleri harap 
C"4ebilir, insanları öldürebilir. Fakat 
propaganda cephe arkasında panikler 
yapar, halkın maneviyatını tahrip 
eder, harp heyecan ve mukavemetini 
öldürür. Propaganda milleti içinden 
fetheder ve silahları kullanılamaz bir 

. 1 . . İNGİLİZLER DE mareşal Görfn • lardır. 
evzı er e eçır ı ~········ ... --·······-· .. ···-·· ......... 

Göring'in Nutkuna Karşı "Almanyanın iflası ilan Edilmiştir, lngiltere, 

Ancak itimada Değer Bir Alman Hükumeti ile Sulh Yapar .. Deniliyor 

hale getirir. Londra, 11 (Hususi) - İn
giltere, bugün yarı resmi bir 

Propagandanın siltih olarak ilk ... ; 
kullanıldığı harp Cihan Harbidir. O beyanname He mareşal Görin - i 

TEBL·IGLER 
vakit de bu silahı ilk defa Almanlnr gin beyanatına cevap vermiştir. Parıs. ıı (A.A.) - ıı Eylt'ıl sabah i 

B b tarihli harp teblH: Gece, heyeti umu- : kullandılar. Bir taraftan halkın ma- u eyannamcde deniliuor H: "' 
J mlyesi ile, silki'ın kinde gecm!ştlr. Kı-

neviyatını yükseltmek, diğer taraf- "Londranın resmi mahafili, ma. tnlanmız, mahalli blr ilerleme ba5ar-
~a~ düsmanın maneviyat~nı bozm~k j reşal Göringin nutku ile Almanya mıştır. 
ıçm propagandadan azamı surette ıs-ı tarafından takip olunan siyasetin if- Parls. ıı (A.A.) - 11 Eyll'.U akşam 
tifade ettiler. Dört sene Alman mil- , lıismı ilan ettiğine kanidir. Hitler, i. resmi tebliği: 
!etinin açlığa, mahrumivete ve feda- İ şimdiye kadar muhtelif yabancı :, "Düşmanın mukavemetine rağmen, 

.J hücumlarımız Srır'm doğusunda ~ak-
karlığa katlanmasını bu sayede te- memleketlere söz vermiş, fnkat söz- i rlben 20 kilometrelik bir cephe üzcrln-
min ettiler. Harp mcsuliyetini İngiliz lerinin birini de tutmamıştır. Bun • ! de bugün de ehemmiyetli ilerleme-

: k ve Fransızlara yükleyen propaganda dan a herhangi sözüniin de iti • i ler tahak ukuna imkAn vermiştir." 

. ----··---.. ·-------(Sonu Sa: 6, Sü: 6) ma masına imkan yoktur. 

İngiltere, ancak itimada değer bir 
Alman hükumeti ile sulh yapar. Çün 
kü, bugünkü Almanya hükumeti her 
tarafı mütemadiyen iğfal etmiştir. 

Ve bundan başka Alman milletine 
de sulh ve şeref vaad ederek bu mil
leti de aldatmıştır. Bir kere Alf!'lan 
milletine sulhii temin etmemiştir ve 
mütemadiyen tecavüz siyaseti tnkip 

ederek sulhü ihlfıl etmiştir. Saniyen, 
Alman milletinin özlediği şerefi de 
temin etmemiştir. Çünkü, şerefli bir 
hükümet olmadığını Polonyaya karşı 
takip ettiği hattı hareketle isbat et -
mtştir. (Sonu Sa: 6. Sü: J) 

EN SON DAKİKA 
Londra. 11 (Hususi) - Romanyadan gelen ve henüz :eeyyüt et

miyen bir habere göre, Fomeıueı Rus hududu üzerinde tahşidat yap
makta ve siper kazmakla meşgul olmaktadır. Romen hükumeti 
Biıkreşteki çoluk çocuğu icabında tahliye için tedbir nlmı ·tır. Ve~ 
len mr.ll.mata göre bütün bu vaziyete sebep. Rusların Rumen hu
dudu üzerindP a1dıkları askeri tedbirlerdir. Fakat bu haberler henüz 
tceyyiit etrr.emiştir. 

* Röyterin aldığı bir habere göre Polonya hükumeti merkezini J .ub. 
linder. naklctmiyc karar vermiştir. 

"" 
Londra, 11 (Hususll - Bazı Alman mahfilleri yakında .Tapon a. 

nın Sovyet Rusya ile bir arlemi tecavüz oaktı im7.alıvacal?ını isse ct
mislerdir. Bu~iin .Tnpon Başvekili beyanatta bulunmuş ve bu haberi 
knti surette tekzip etmiştir . 

Tan, mnklneslndekl husust tertibat sayesinde bu sutunda her gün en son da
kika ı:ıelcn haberleri verecektir. Haber olmadıih ı:ıiln bu kısım bos kalaC'aktır. 
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jBUGüNI 
İtalyanın Vaziyeti 
Ve Mısır 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 
• 
I talyanın Almanya ile birlikte 

harbe girmemesi \.'e İngiltere 

ile Fransanın Almanyaya karşı harp 
ilan etmesinden sonra da ayni vazi. 
yeti muhafaza etmesi, her yerden 
fazla l\'Iısırda en derin hassasi;\•vtle 
karşılanmaktadır. i\fısır radyosunun 
verdiği malumata göre bir taraftan 
Rornada, diğer taraftan Mısırda İtal
ya ile Mısır ricali arasında mütema
diyen temaslar vuku bulmakta ve bir 
taraftan Mısır efkarıumumiyesi. di
ğer taraftan Mısırdaki büyıikçe İtal. 
yan kolonisi vaziyet ile son derece 
yakından alakadar olmaktadır. 

Mısmn İtalya tarafından verile
cek kararla bu derece alakadar ol • 
masınm sebebi, harp takdirinde Lib. 
ya hududunda Mısır ile İtalyanın 
doğrudan doğruya harbe başlamalan. 
nın beklenmesidir. Bu yüzden Mısır, 
mütemadiyen hazırlanmaktadır. 

Mısırın müdafaası, bu defa geni~ 
mıkyasta İngiliz donanmasına ve 
l\hsırda bulu.aan İngiliz kuvvetleri. 
ne dayanmaktadır. 

Fakat Mısır hükumeti de Mısır 

ordusunu genişleterek yeni silahlar
Ja techiz etmiş ve her ihtimale karşı 
tedbir almıştır. 

Mısır ile Libya arasındaki geniş 
çöl, yakın zamana kadar, karadım 

veya havadan vukubulacak her ta • 
arruza açık olduğu halde Mısır bii • 
kfımeti azami süratle hazırlanmış. 
tayyare taarruzlarına karşı halkı 

korumağa yarayacak her tedbiri al
mış, ayni zamanda tayyare dafii is
tasyonları vücude getirmiş, yapı1an 
bütün denemeler bunların Mısın ko. 
rumağa kafi geldiğini göstermiştir. 

Mısır hükumeti ile İngiltere, İtal. 
yanın Libya çölünü geçmesi ihtima
line karşı da her tedbiri almış ve bu 
ihtimalin hem Mısırdan, hem başka 
sahalardan mukavemet görmesi için 
hazırlanmıştır. 

Bütün bu hazırlıklar sayesinde 
Mısırlılar bugün az çok huzur ıçın

de hadiseleri bekliyorlarsa da, MJ
sırdaki İtalyanlar büyük bir kitle 
teşkil ettikleri için Mısırblardan da. 
ha çok fazla telaş göstermektedir. 

Mısırdaki İtalyanlar şöyle böyle 
yüz bine yakın bir kitle teşkil etmek
tedir. Bunların hepsi de Mısırda i~ 
bulmuş, Mısırda yerleşmiş, ve servet 
kazanmış kimselerdir. Harp çıktığı 
takdirde bütün bunlar yakalanıp ya 
Mısırdan kapı dışan edilecek veya 
Mısırda bir kamp içinde tecrit edile
ceklerdir. Bu yüzden bunlar daimi 
telaş içindedirler ve İtalyanın biran 
evvel sarih bir karar vermesini bek. 
lemektedirler. 

İtalya hiikumetlnin bunlan tat. 
min edip etmediği henüz belli değil
dir. Fakat bu kadar büyük bir kitle
yi bir hamlede sefalete uğratmak da 
herhalde İtalya hükumetinin işine 
gelmez. 

Muhakkak olan nokta Mısır hii _ 
ktimetinin bir harp çıktığı takdirde 
Mısırda bulunan biitün İtalyanları 
derhal tevkif etmek için tedbir al • 
mış olduğudur. Ve Mısırdaki İtal)an
Jar, her lahza tehlikenin telıdidi al
tında yaşamakta olduklarından aza. 
mi rahatsızlık içindedirler. 

· Hulasa İtalyanın vaziyetini kati 
bir surette tasrih edeceği zaman yak. 
laşmaktadır. 

Avrupadan Dönen 

Talebenin Vaziyeti 
Ankara, 11 (TAN) - Avrupadaki 

tahsillerini tamamlıyamadan dönt.n 
talebelerimizin üniversite ve yüksek 
mekteplerimize devam edip tahsille
rini tamamlıyabilmeleri için girecek 
leri mektep ve sınıfları tesbit etmek 
üzere Üniversite Rektörlüğünün ri
yaseti altında bir komisyon teşekkül 
etmiştir. 

Fransa, Almanya ve memleketimiz 
deki tedris tarzları ve der<; program. 
ları gözönünde tutularak talebeden 
lisan öğrenmekte olanlar, tahsile he
nüz başlamış bulunan1ar. ihtisas şu
belerine geçmiş. ta...'1.siaerini ikmal 
veya doktora yapmak üzerP. bulunan 
ların vaziyetleri ayrı ayrı tetkik edi
lecek ve ona göre girecekleri mektep 
ve sınıflar tesbit edilecektir. 

TAN 3 

Babil Kulesi 

VA SOVA DAYANIYOR Yazan: B. FELEK 

Radyon var mı? - - Var . 
- Ne dinliyorsun? 

Alman Hücumları Kırıldı 
- Doğrusunu istersen hiç bir ye. 

ri dinlemiyorum. 
- Haklısın! Herkes kendi hf'sa

bına laf etmeğe başladı. Hangisi ger. 
çek, hangisi yalan belli değil ki; 

Ve Mutaarrız Püskürtüldü 
- Hele şimdi her istasyon her 

dilden konuşuyor. Mesela bir güzel 
Fransızca işitiyorsunuz. "Aman ha -
kalım Paris ne diyor?" diye bekli. 
yorsunuz. Bir de sonunda görüyor • 
sunuz ki; orası Berlin imiş. Derken 
bir İtalyanca neşriyata rast geliyor· 
sunuz. Fransızcanın yardımı ile "ba. 
kalım, İtalyanın vaziyeti hakkmda 
ne verecekler?" diye dinliyorsunuz. 
!ieşriyat sonunda oranın da Paris 
olduğunu keşfediyorsunuz. 

Gıdinyada Polonyahlar Mukavemet Ediyor. Almanlar Burasını İhata 
ve Şehirden 20 Mil Mesafedeki Kasabaları İşgal Ettiklerini Bildiriyor 
Londra 11 (Hususi) - Şark 

cephet;inden alınan en son ma
lumata göre, vaziyet şu merkez
dedir: 

Varşova mukavemet ediyor. 
Ve bu mukavemet karşısında 
Almanlar şehrin civarında geri
liyorlar. Bu gerileme bir hı;ı.yli 
aenislik kesbetmiştir. 

Fakat, Alman tayyareleri bombar
dımana devam etmekte ve bu yüz
den siviller arasında zayiat hasıl ol-
maktadır. Varşovadan 50 mil mesa
fede olan Bug nehrinin ötesinde de 
muharebeler devam etmektedir. Şi
maldeki Leh müdafaa hattında da 
muharebeler şiddetlenmiştir. Alman. 
lar, Vistül harbinin, kati bir safhaya 
girmek üzere olduğunu söylüyorlar
sa da bu muharebenin nerede vuku 
bulduğu belli değildir. 

Romanyadan gelen haberler. Po
lonya ordusunun bütünlüğünü mu
hafaza ederek çekildiği merkezinde
dir. 

Alman tayyareleri tarafından atı
lan ve halkı şehri teslime davet eden 
beyannameler, Pilsudski meydanında 
azimkar büyük bir hal!<: kütlesinin 

önünde büyük bir ateı halinde ya. 
kılmıştır: 

DENİZ HARBİ 

Ticaret Vapuriarı 
İçin Yeni 

Tedbirler Ahndı 

··············· ............... 
VarşoYa, 11 (A.A.) - Polonya Genel Kurmayının 10 Eylül saat 23 de neşretti

ği 10 numaralı tebliğ: 

Alman hava kuvvetlerl, bütün gün bombardımanlarına devam etmiştir. Os
travie'de, Mazovieckie'de vo Bug hattı üzerinde çarpışmalar halA devam eyle
mektedir. Düşman, Varşovanın civarından geri püskürtülmüştür. Varşovanın gar- : 

• hında düşmanın zırhlı kıtalarının tahaş~üdü milşahede olunmuştur. Cenupta San S 
: hattının garbında muharebeler devam ediyor. : . . .................. ·-···-·····················--·····-· ... ·· ..................................................... . 

serbest bırakılmadığı takdirde bu re. 
hinelerin en fena muamelelere maruz 
kalacaklarını tebarüz ettirmiştir. 
Varşova civarında Polonyalılar ta

rafından esir edilen Alınan askerle
ri, Almanya ile İngiltere ve Fransa 
arasında harp ilan edilmiş bulundu
ğundan haberdar olmadıklanru bil
dirmişlerdir. 

* Gıdinya da Dayanıyor Varşovanın latif bir sayfiye mahalli Polonyanın Paris sefiri, Fraıısada 
Gdynia'da Polonyalı kuvvetlerin olan Marymont'un şimal batısı ile yaşıyan Polonyalılara hitaben bir 

mukavemeti devam ediyor. Alman. Grojec şosesi boyunca cenup batı is~ beyanname neşretmiş, kendilerini 
lar, burasını ihata ettiklerini ve tikametinde yapılmıştır. Fransada teşkili kararlaşan Polonya 
Gdynia'dan 20 mil mesafedeki kasa- Varşovalıların şiddetli müdafaası kıtalarına iltihak etmiye davet et. 
balarr işgale başladıklarını bildiri- yalnız bu hücumları kırmakla kalma. miştir. 
yorlar. mış, ayni zamanda topçu ateşi saye- Rusyanın Aldığı Tedbirler 
Doğu cephesinde muha.c;amatın o- sinde, mütearrızı püskürtmüştür. Londra, 11 (Hususi) - Röyterin 

nuncu günü akşamı Polonyalıların Ağır toplardan mahrum olduğu an- Moskovadan öğrendiğine göre, Mos. 
çıkıntısı Varşova ve Modlinde bulu-1 laşılan düşman bu no~sanın~ ~iddetli kova hükumetinin garp cephesinde 
nan muazzam bir kavis teşkil etmek. hava bombardımanlarıle tela!ıye ça. askeri tedbirler almasına sebebiyet 
te idi. Bu kavsin üst kolu Suvalkide lışmıştır. Şehir dün iki defa bombar- veren hadise, Polonya ordusunun 
Doğu Prusyası ve Litvanya hududun- dıman edilmiştir. faik kuvvetler karşısında naçar ka-

- Yani desene! Radyo, modern 
bir Babil kulesi oldu. 

- Hah! Dedene rahmet BabiJ 
kulesi oldu. Herkes bir türlü söylü • 
yor. 

- Tabü kardeş! Hiç kimse yo • 
ğurdum karadır der mi? 

- E bunların içinden çıkmak i. 
çin ne yapmalı? 

- Basit! Evvela biitUn bu neşri
yatın, her milletin kendi gözü ile gö. 
rülen ve kendi hesabına elveren şey· 
ler olduğuna karar vermeli. Eğer bi. 
taraf bir istasyon varsa onunla bu 
neşriyatı kontrol etmeli ve bilhassa 
kendi memleketimize taallUk eden 
şeyler, bizim resmi radyomuz \le ı\. 

jansımız vasıtası ile teyit edilme. 
dikçe inanmamalı. 

- İyi fikir! Lakin ben her dili 
bilmem ki; 

- Ne dil bilirsin? da ve alt kolu da San nehrinin ilave- Büyük şehrin bütün halkı müda- larak Rusyaya iltica etmesi ihtima-
sile orta Vistül vadisindedir. faaya iştirak etmektedir. Varşova lidir. - Türkçe, Fransızca, İngilizce ..• 

700 kilometreden fazla inkişafı 0 _ jşçileri tarafından teşkil edilen ta - Romanya hükümeti, bugünden baş - Kafi be kuzum! Daha ne bile. 
lan bu muazzam cephe üzerinde Po- burlar muharebede en mühim rolü lıyarak Polonyadan gelen muhacirle- ceksin? 
lonya kıtaatı Bug'un, Vistül'ün ve oynamıştır. Kadınlar askerlere yiye- ri karşılamak için hududn silahlı po- - Almancayı ne yapacağız? 
San'ın batı simalinde her tarafta, cek ve içecek nakli için ilk hatlara lis müfrezeleri göndermiye başlamış. - Onlar da Fransizca, İngilizce 
yani müdafaa hatlarının ilerisincle kadar gitmektedir. tır. Bu muhacirler, sempati ile kar. veriyorlar ya! , 
muharebe ediyor . En şimalde, Sva1 Marymont'da yapılan mukabil hü. şılanacaklardır. Diğer taraftan Ro- - Sahi öyle! Lakin biitün bu 
ki bölgesinde, Bug ve Vistül'ün bit- cumda Alman esirleri alınmıştır. Var manya hükumeti, vazifelerini biti - dinlediğim şeylerin içinden çıkmak 
leştiği yerdeki müsellesin merke- şovaya nakledilerek isticvap edilen ren ihtiyatlar yerine yeni ihtiyat güç bir şey! 
zinde, Serok ile Modlin ve Varşova bu esirlerden hiçbiri bir haftadanbe. kuvvetleri çağırmıya karar vermiştir. - Onun için sen radyonun haber 

etrafında ve en cenupta da San neh- ri garp cephesinde muharebeniiı baş- MUHTELiF DEVLETLER kısmını şöyle bir kenara koy da gel 
rinin sol sahili cenhesindeki muhare- ladığından haberdar d2ği.ldir. Üzerle- müzikasını dinle! 
beler bilhassa siddetlidir. rinde bulunan nazi gazetelerinin ve - Fena fikir değil? Yalnız bu sı· 

Polonyalılar ic;in en ciddi tehdit, !>imal ezcümle Völkischer Beobachter ga- rada onlar da işi sade gramofon pla. 
ve cenuptaki hücumlardır. MalUm olduğu zetesi nüshalarının, ayni tarihli asıl Romanyada Bir ğma döktüler .• 
üzere Alman strııteiisi, milessisi olım Steln, nüshadan bambaşka şeyler olduğu _ Bizimkileri dinle öyle ise! 
cıauzevitz ve Moltke'denberi, Kan -Can- .. ··1 .. t" M•ılyon K•ış•ı goru muş ur. - Dinliyorum, dinliyorum am"' nes- muharebesinden yani ilerliyen iki ce- " 
nahtan düşmanı ihata sisteminden mül- Almanların Tebliği sı·ıa"' h Altında doğrusu biraz daha zengin, daha u. 

Londra, 11 (A.A.) _ Filo, İngil- hem olmuştur. Alman askeri setlerinin Alman başkumandanlığı tebliğ ediyor: zun süren ve daha evvel başlayan 

t . d . t 1 v böyle bir manevra ynpmak istedikleri an- Polonyadakl bilyllk meydan muharebe- Bükrş, 11 (A.A.) _Havas: Roman bir program istiyorum. Ne yalan 
ere cıvarın a ımpara or ugun deniz taşılıyor. Fakat bu iki muharebe cephe- si sonuna yakl:ışmnktadır. Polonya ordu- . • . . . 
yollarım ve muvasalasını muhafaza sinde de, baska başka sebeplerden olmak- sunun Vistül garbında imhası yakındır. J ya, bitaraflığını ılan etmıştır. Bu bı- söyliyeyim. 
etmek üzere büyük bir faaliyet gös. la beraber. bilh;ısııa çetin bir arazi ile Cenubi Polonyada dllşman şiddetli muka-ı taraflık, istikbal hakkında herhangi - Ne gibi? 
termektedir. Yakında bütün ticaret kıırsılaşmaktadırlar. vemE>tine rağmen San nehrinin ötesine a- bir kaydı ihtiva etmeksizh bugünkü - Bir kere bizi ecnebi radyola -
gemilerine harp gemileri refakat ede Şimalde Suvalki bölgesi bir orman \'e tılırken ve Alman kıtaatı bu nehri Ja\·cr- •vaziyeti muhafaza ettirmektedir. Ro. rının anlaşılınaz şeylerini dinlemek • 

. .1. 1 ı:ıöl bölıtesidir. Biyalistock ı;E>hrini ihtiva e- nik Polski - SanE>k mınt;ıkasile Radvmne manya ay · d f b ıı·k t d t ·· t ~ . b k k . i b cek ve bu sayede Ingı ız vapur arını · , nı zaman a, se er er e en mus agnı ıra ma ıç n sa nh den dnha doğudn geniş Auguslov ormanı ve Yaraslan'da geçerken, şarkla muhtelif 
torpilleme vakaları azalacaktır. Harp yayılmakta ve nihııyet onun da doğusun- mıntakalarda ihnta edilmiş bulunan Po- birleri de almıştır. Haletı Romanyaıia saat sekiz buçukta, sonra 11 de, da-
patlar patlamaz bu usulü tatbik et- da Avrupanın en büyük ormanı ofan nia- Ionya kıtaatı ~ilahlarını teslim etmeğe baş- bir milyon kişi silah altındadır. Hu. ha sonra öğleden sonra bir de, Uçte, 
mek imkanı elde edilememişti. Çün- lovicz ormanı bulunmaktndır. Bu orman- lamışlardır. Dü mıının Alman kıtaatı ta- dut mıntakasından ~adın:ar ve çocuk altıda, dokuzda ve on birde mutlaka 
kil vapurlar uzaklarda dağınık bir da hılla yabani ökü:>: sürüleri yaşamakta- rafından tesis olunan c;emberi yarma le- lar tahliye edilmektedir. günün haberlerini vermeli, bu arada 

dır. Bu ormanlık ve bataklık bölgeler, do- şebbüsleri tardolunmuştur. 
halde bulunmakta idiler. Bunların iN cephesinde Alman ordularının kuvve- Narev üzerinde Polonya istihkamları i- * bizi dünyanın gidişat.na, harbe dar. 
bulundukları yerlere harp gemileri, tini teşkil eden motörlü kıtalnrın toptan çin yapılan çok şiddetll c;arpışmalardan Budapeşte, 11 (A.A.) - Uj Nem- be, olan bitene dair tenvir eyleyec<'k 
gönderilmesi zamana mütevakkıf idi. kullanılmasına pek az müsaittir. sonra Alm:ın kıtaatı mezkur nehrin ceııu- zedek gazetesine Kas~adan verilen hir program istiyorum. Çiinkii hu _ 

Bu hafta deniz hareketleri cereyan En cenupta bulunan bölge i~e Karpatla- bunda köprü başları tesis etmeğe muvaf- bir habere göre, Slovakyadan Maca. günkü gibi saat birde sekiz buçukta 
etmemiştir. Yalnız İngıliz muhripleri rı11 ilk orduları bulunan da~lık bir böltıe- fak olmuştur. ristana gelen kacakların adedi halen ve on birde verilen haberler Avro -

dlr. Bu dağ kollarının umumt istikameti, T k•fl y 1 al b · torpil ve mayn dökücü bcremileri bü- ev 1 er apı ıyor tı ini geçrniştır. panın göbeg~indc bir dünya harbinin Vlstül'e akan birçok çayhırla Ropa, Vis-
yük bir faaliyet göstermişlerdir. toka. Vistrık ve Snn nehrine akan Oslava- Almanların işgali altında bulunan Bu firarlar Bratislava hükumetini ocaih hazırlanırken bana kafi gelmi. 

Londra, 11 (A.A.) - istihbarat ne- nnı iki cihctlE>rinden şimııl _ cenup isli- mıntakalarda bir çok Polonyalılar endişeye düşürmiye b::ışl~mış ve Slo- yor. 
zaretinin bu sabah bildirdiğine göre, kametidir. Bütiin bu arazi parçnlnn, te- tevkif edilmiştir. Bunlar rehine ola. vak hükıimetı tedbirler almıştır. _ Bu fikrin, hemen hemen he}lİ· 
büyük ehemmiyette yeni her hangi peler ve sular Slovak denilen Alman or- rak alıkonulmaktadır. Alman radyo- Gelenler arasında bir çok Alınan mizin mütaleasma uygundur. Uma-
b , dusunun yürüyüş mihverine amuttur. San b · · l l' 1 b"l Sl akl d ır deniz hareketi vukua gelmemiş- su, u vazıyetı Po onya ısanınc a ı - ve ov ar var ır. rım ki; Radyomuz daha sık habeTler suyundan evvel her arazi parçası Preze-
tir. myl istihkAmlarına dayanan Polonya kı- dirmiş ve Polonya nrazisinde ekallL * vermenin bir çaresini bulur. 

Fakat, Alman denizaltı gemilerine uıatının şiddetli bir geciktirme muknve- yete mensup Almanların geniş mik- Kaunas, 11 (A.A.) - Bir Alman ke ======"=========== 
karşı bir çok hareketler yapıldığına metine imkan verebilir. yasta tevkifine kar~ı bir mukabelei şif tayyaresi dün Yurburkas civarın-
dair raporlar gelmiştir.Bu hareketler 

1 

Almanlar Püskürtüldü bilmisil olmak üzere bu tedbire mü-ı da Litvanya topraklarına inmistir. r- MILLT ŞEF ...... 
den bazısının muvaffakıyetle netice- Dün gece Varşova müdafileri tara- racaat edildiğini ilave etmiştir. İçinde bulunan iki subay tevkif edil. 
lenmiş olması pek muhtemeldir. fından tardedilen Alman hücumları, Radyo, tevkif edilen Almanların' miştir. { Ankarada Bir 1 

• 
H A D i.S E L E R i N i Y U Z O f Gezinti Yaptılar J 

Ankara, 11 (TAN) - Milli i 
Alman orduları Polonyayı tamamen işgal ettik
leri takdirde, Polonya - Rusya hududunda va· 
ziyetin alacağı şekli tesbit etmek üzere Sovyetler
le Almanlar arasında gizli müzakereler cereyan 
ettiği bildirilmektedir. Çünkü Sovyetlerin Polon. 
ya hududuna asker yığmalarından Berlin kuşku
lanmıstır. 

Alınaniarın ııc pcı;in verecek paraları vardır, ne de bu Şef İnönü, saat 13 de otomohit-

suada Sovy,•Here nmhta~ oldukları sanayi mal.ıemesı· le şehir dahilinde bir gezinti 
ni verebi]ecek vaziyettedirler. yaptılar. Samanpa7arında oto-* mobilleTinden inerek halkın a-

Macar gazeteleri Polonyaya karşı çok ıempati.k rasma kanştılar ve yürüyerek 
Ulus me;\·danına kadar geldiler. 

bir lisan kullanmakta ve askeri harekatı Polonya' Yol boyunca halk kendilerini 

resmi tebliğlerinden takip etmektedirler. şiddetle alkışladı. Ulus meyda. * }#. nında tekrat' otomobillerine hi-

h• · 9 Alnınnua harhe girdig~i aündenberi kiliseler aeceli • nerek Çanka~·ava dönen Milli t• Sovyet Rusyanın Almanyaya mü ımmat, stlah gönder. J • "' $ • 
nıesi, veyulıut Alınanyaya askeri yardımda bulunma. gündüzlü ,ıua eden halkla doludur. Sokaklarda polis.. 1 Şef. aksama doğru Biiviik Mil- $t 

1 k lere ilaveten hücum kıtaları da asayişi temin ici ile let Meclisini şereflendirmişler- • 
sı varit Röriilınüyor. Sovyet er anca peşin para ile ve. -s 

yahnt nıa) mukabili satış yapmağa karar vermişlerdir. meşgul olmaktadır. ı dir. 

----------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------....:: ........................•... 
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1 9 3 9 CİHAN HARBİ NASIL BAŞLADI? 

Chamberlain ile BiTLER 
Arasındaki Muhabe~eler 

(/) 

1 ngilterenin Almanya ile ara
sında bir harp koptuğu tak. 

dirde bu harbin bütün düny;ıyı ta
rihte eşi olmıyan bir feliı.kete sürük
liyeceğini ihtar ettiği İngiltere hüku. 
meti ile Her Hitler arasında vuku bu
lan son muhaberelerin neşri üzerine 
anlaşılmıştır. Beyaz bir kitap halinde 
neşrolunan bu muhabereleri hulasa 
ediyoruz; 

Chamberlain'in Mektubu 

İngiltere Başvekili Mister Cham
berlain 22 ağustos tarihil.:? Her Hit
lere gönderdiği mektubunda diyor ki: 

"İngiltere hükumeti tarafından alı. 
nan, matbuat ile, radyo ile ilan olu
nan bir takım tedbirlerden haberdar 
olacaksınız. Bu tedbirler Almanya. 
dan bildirilen askeri harekat ile bir 
Alman - ıSovyet paktının akdi üze
rine, !ngilterenin Lehistan dolay1si. 
le müdahalesinin dikkate değer bir 
hadise olmaktan çıktığına dair Ber. 
linde bir kanaat hasıl olduğunun gö
ze çarpmasıdır. Bundan daha büyük 
bir hata olmaz. Alman - Sovyet pak
tı nç mahiyette olursa olsun, İngH
terenin Lehistana karşı taahhüdünün 
mahiyetini değiştirmez. İngiltere hü. 
kUmeti bu taahhüdü tekrar tekrar 
teyit etmiş ve bu taahhüdünü ifa
ya azmettiğini göstermiştir. 

1914 de İngiltere hüki'uneti vazi
yetini tasrih etmiş olsaydı, büyük fa
cianın önü alınırdı. Bu iddianın esası 
olsun olmasın, kraliyet hükumeti bu 
defa bu nokta üzerinde feci hiçbir 
anlaşamamazlık bulunmasını isteı. 

Vaziyet icap eder etmez, kraliyet hü. 
kiımeti, vakit geçirmeksizin emri al
tında bulunan bütün kuvvetleri kul. 
!anacaktır. Bunun neticesini tayin 
etmek ise mümkün deği~dir. Harp 
başladıktan sonra muhtelif cephdE'. 
rin birinde kazanılacak bir muvaffa
kıyet onun seri bir neticeye varacağı. 
m üade etmez. 

Vaziyetimizi bu şekilde tasrih et. 
tikten sonra milletlerimiz arasında 

vuku bulacak harbin, şimdiye kadar 
vuku bulan felaketlerhı en fecii ola
cağı hakkındaki kanaatimi tf'yit et
mek isterim. 

Bu gerginlik sırasında barış şart
ları dairesinde müzakerenin güçlüğü 
aşikardır. Fakat gerginliK uzadıkça 
aklın hakim olması imkanları o nıs
bette azalır. 

Beşeriyetin iktidar mevkiinde bu
lunanların hareketi yüzünden karşı
laşacağı vahim neticeler dolayısile 
:!kselansınızın arzettiğim meseleleri 
azami itina ile tetkik etmenizi rica 

ederim.,, 
Nevil Chamberlain 

Hitlerin Cevabı 

23 Ağustos 939 

"Ekselans, 
Britanya sefiri, büyük ehemmiyet 

verdiğiniz bazı noktalardan bahseden 
mektubunuzu henüz bana vermiştir. 
Mektubunuza berveçhi atı cevap ver
meme müsaade etmenizi ;-ica ediyo. 

nım: 

ı - Almanya, İngi1 tere ile nizaa 
girmeyi katiyyen istememiş ve İngi. 
liz menfaatlerine katiyyen müdaha
le etmemiştir. Bilakis Almanya, boş 
yere İngilterenin dostluğunu kazan
mıya uğraşmıştır. 

2 - Alman Rayşi, diğer devletler 
gibi vazgeçemiyeceği birtakım men
faatler sahibidir. Bunlar eski Alman 
tarihinin gösterdiği huduttan ve Al
manyanın h a y a t i iktısadi 
menfaatlerinin icabından ileri git. 
memekteclir. 

Alınan şehri olan Da!'lzig ile ona 
bağlı olan Koridor meselesi bunlar 
arasındadır. 

3 - Almanya, Danzig ve Koridor 
meselelerini, eşsiz derecede civan
merdane olan bir teklif dairesinde 
müzakereye hazırdı. Almanyanın Le
histan aleyhinde seferberlil<: yaptığı_ 
na, Romanya, Macaristan ve saireye 
karşı tecavüz emelleri beslediğ;ne 

dair İngiltere tarafında~ ileri sürti
len iddialar ve İngiltere tarafından 

Chamberlain, harp ilanı günü meclisten 
çıkarken (Katibi, Chamberlaln'in gaz 

maskesini de beraber taşıyor.) 

verilen teminat, Lehistanı Almanya 
için de tahammül ed\lebilir esaslar 
dairesinde müzakereye girmekten 
menetmiştir. 

4 - İngiltere tarafından Polonya. 
ya hiçbir şartı hesaba-katmadan ve
rilen teminat, Polonyada yaşıyan bir 
buçuk milyonluk Alman ekalliyetine 
karşı müthiş tethiş yapılması lazım 

geldiği tarzında tefsir edilmiştir. 
5 - Alman hükumeti, bu yüzden, 

Polonya hükumetine bu vaziY'.eti ka
bule hazır olmadığını, <Danzigle ül
timatom tarzında notalar verilmesi-

ne, Alman ekalliyetinin mütemadi
yen fena muamele görmesine, Dan
zig şehrinin iktısadi tedbirlerle im
hasına, bir nevi gümrük ablokası ile 
Danzig halkının hay.ıti kaynakları

nın tahribine ve Ray~in aleyhinde 
kışkırtma hareketlerine tahammül 
etmiyeceğini bildirmiştir. Bundım 

başka Koridor ve Danzig meseleleri 
mutlaka halledilmelidir. 

6 - Ekselansınız, Almanya tara
fından bir müdahale vukuu takdirin
de İngilterenin Polonyaya yardım e
deceğini bildiriyor. Bu noktayı mü
lahaza etmekle beraber bunun Rayş 
hükumetinin Alman menfaatlerini 
korumak hususundaki azmini değiş
tirmiyeceğini temin ederim. 

7 - Alman hükumeti, İngilterenin 
mektubunuzda bildirdiğiniz şekilde 

seferberlik tedbiri alacağını anlamıŞ
tır. Bunun yalnız Almanyaya karşı 
yapıldığı ve Fransamn da ayni şe. 
kilde hareket edeceği anlaşılıyor. Al
manya. İngiltere ile Fransay·t karşı 
tedafüi mahiyette tedbirle:- almak 
niyetinde olduğundan, bildirdiğiniz 

keyfiyet ancak Rayşe karşı bir teh
dit teşkil eder. Onun için Ekseliinsı
nız tarafından bahis m~vzuu olan as
keri tedbirler alındığı takdirde Al
man ordularının seferberliğini der
hal emredeceğım. 

8 - Avrupa meselelerini sulh dai
resinde halletmiye gelince, bµ karar 
Versay diktasının irtikap ettiği ci
nayetten biri, sulh dairesinde İnua. 
bedenin tadiline muannidane muka
vemet edenlere ait bir karardır. An
cak mesul devletlerb zihniyetlerini 
değiştirmelerinden sonra İngiltere İ
le Almanya arasında:ü münasebetler 
değişebilir.,, 

imza AJoll Hitler 
(Beyaz Kitabın müteakip kısuıı. 

!arına yarın devam edeceğiz) 

1 - Tahmin edilen bedeli "4848,, lira "40,, kuruş olan "11500,, kilo 
beyaz peynir, 23 Eylul 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınmak üzere eksHtmeye konulmuştur. 

2 - Ilk teminatı "363,, lira "63,, kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve teminat 
makbuz veya mcktuplarile birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada bu-
lunan komisyon başkanlığına müracaatları. "6961,, 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli 9987 lira olan 1400 adet muhtelif boyda 
boya patlağı 15.9.939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da Kasım
paşada deniz levazım satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kati teminatı 1498 lira 05 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı ve. 
saikle birlikte mezk(1r komisyona müracaatları. (7177) 

* * Marmara Üssübahri K. Satınalma komisyonundan: 

Cinsi 

Rekompoze 
Sömikok 

KÖMÜR ILANI 
Tonu 

500 
205 

Tahmini fiyatı 
Lira Krş. 

17 25 
24 50 

llk teminatı 
Lira Krş. 

656 25 
376 69 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı iki 
cins kömür kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi '27 eyllıl 9W ~arşamba günü saat 16 da Izmitte Ter
sane kapısındaki komisyon binasında yap1lacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname. istan bulda Kasım paşada Dz. Levazım sa
tın alma komisyonunc.la ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz ola
rak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tari. 
fatı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve 
cinsleri hizasında gösterilen ilk teıninatlarile birlikte teklif. mektuplarını 
muayyen gün ve saatte:ı tam bir saat evveline kadar komısyon başkan
lığına vermeleri. (7180) 

* * 1 - Deniz Levazım deposu ihtiyacı için mevcut şartnamesi _muci
bince tahmin edilen bedeli 6624 lira olan 44160 adet zımpar;:ı. bezı 14.9. 
939 perşembe günü saat 11 de Kasımpaşada Deniz levazım satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
· 2 - Kati teminatı 993 lira 60 kuruş olup şartnamesi her gün komis

yonda bedelsiz alınabilir. 
3 - Taliplerin yukarda gösterilen gün ve saatte 2490 sayılı kanu. 

nun gösterdiği vesaikle birlikte mezkur komisyona müracaatları. (7176) 

Belediye emekli ve öksüzlerinin eylıil 939 üçer aylıklarını almak üze
re belediye merkez veznesine müracaatları. (7164) 

Tayyare Piyangosu 1 
1 
1 

1 ANKARA RADYOSU Dünkü Keşidede Kazanan Numaraları Sıraya 

Dizilmiş Bir Halde Neşrediyoruz: 
1 Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
Türk Hava Kurumu piyangosunun 

27 inci tertibinin beşinci keşidesine 
dün başlanmıştır. Dünkü keşic!ede 

ikramiye kazanan numaraları sıra

lanmış olarak aşağıda bulacaksınız: 

15,000 Lira Kazanan 
14750 

10,000 Lira Kazanan 
32760 

3,000 Lira Kazanan 
23132 

1,000 Lira 
18441 
28523 

Kazananlar 
22238 
27924 

500 Lira Kazananlar 
4486 6230 8717 12734 lbol:l2 

26011 29467 29707 39057 

200 Lira 
678 916 

3358 4611 
16327 17971 
20859 21286 
26857 27200 
31581 32926 

Kazananlar 
1845 2501 3250 
7577 10140 12492 

18042 19947 20097 
22752 23406 26655 
28535 28657 29906 
33734 36866 39011 

100 Lira Kazananlar 
65 3300 378:-J 7438 

8615 10075 10250 10648 
7521 

10794 
10915 
17807 
21141 
23548 
26179 
29934 
32999 
37755 
39484 

11705 13902 14806 15091 
18663 19315 19327 19791 
22114 22502 22681 23068 
24060 24073 24912 2511)3 
26282 26338 26560 27541 
30774 31515 31733 32228 
34519 35070 35606 36744 
37760 38819 39115 39359 

50 Lira Kazananlar 
284 446 577 1611 1961 

2096 2265 2370 3200 3543 3859 
4064 4152 4367 4421 4508 4687 
4740 4878 5384 5487 5737 5769 
5821 6196 6644 6823 7143 7190 
7457 7639 7915 7992 8228 8480 
8754 8863 8890 90ı)9 9078 81 72 

9184 9315 9490 9563 9055 
10037 10399 10427 10861 11229 
11573 12018 12098 12165 12244 
12304 12346 12552 12ü73 1281i3 
13077 13710 13814 13825 14137 
14307 14517 14844 14898 15098 
15389 15594 15742 15758 15852 
16341 16440 16455 16819 16859 
17235 17626 17935 17058 18152 
18264 18364 18446 18595 18646 
18689 18770 18885 1892!1 19025 

1 19434 19592 19716 ]9817 l!:f942 
19986 20175 20662 20679 20875 
21094 21262 21351 21444 2155!) 
21822 21875 21891 22049 22191 
22352 22465 22483 22517 22587 
22952 23028 23341 23732 2409[! 
24736 24784 25035 25355 25807 
25936 25941 26845 27143 27312 
27410 27463 27603 27716 28238 
28688 29129 29353 29703 29705 
31615 31644 31776 3183fi 32361 
32391 32464 32505 32589 32649 
32715 32728 33078 3320-1 33328 
33505 34024 34220 34287 34274 
34513 34585. 34866 3483 ı 34.921 

35034 35203 35504 36266 36416 

36801 37201 37402 37685 37911 
37963 38167 38312 38318 38395 
38462 38490 38535 38584 39050 
39742 39810 39822 39840 

30 Lira Kazananlar 
153 171 193 512 
840 975 1369 1475 

1892 1902 2003 201:~ 2275 
2602 2811 2913 3155 :n8o 
3195 3220 3238 3279 3890 
4188 4567 4762 5440 5495 

679 
1817 

24051 
3lıJ8 

3909 
55021 

5610 5631 5699 5732 6122 6146 
6226 6305 6472 6822 6853 6926 
7012 7213 7238 7330 7356 7517 
7560 7677 7896 7974 8175 8209 
8480 8580 8598 8940 9492 9555 

9945 10091 10006 10375 10608 
10686 10839 10863 11458 11589 
11625 11892 11960 11980 12122 I 
12154 12222 12400 12594 12637 
12678 12855 12924 13006 13104 
13185 13273 13520 13842 13861 
13946 14047 14105 14870 14920 
15019 15136 15186 15469 15654 
15759 15785 15972 15957 16148 
16165 16101 16367 164~3 16532 
16544 16636 16722 17050 l 7180 
17510 17520 17583 17670 17816 
18376 18398 18480 18500 18506 
18548 18667 18689 18701 18732 

18823 18945 19049 19318 19400 
19471 19494 19499 19601 19772 
19940 19997 20143 20391 20428 
20510 20566 20660 20750 20912 
21209 21301 21313 21506 21691 

21866 21883 21948 22043 22145 1639 m . 183 Kes. 120 Kw 
22237 22314 22420 22510 22669 T. A. Q l9.74 m 15195 Kes. 20 Kw. 

22729 23297 23347 23492 23621 T . A. P ·n.7o m 9456 Kes ?O Kw 

23675 23756 23828 23885 23900 Sah, 12. 9. 1939 
23948 23966 24003 24285 2444 7 
24436 24460 24741 25190 25206 
25302 25363 25696 25881 25939 
26263 26304 26322 26403 26432 
26498 26657 26752 26808 26923 
27159 
27494 
28282 
28805 
29322 
30211 
30622 
31702 
32752 
33864 
34470 
35743 
36514 
36723 

27222 27275 27421 27424 
27762 27776 2.8265 28275 
28553 28611 28735 28749 
29052 29116 29233 29320 
29563 29676 29699 29769 
30344 30356 30464 30519 
30787 30976 31253 31688 
31712 31718 32460 32(;76 
32777 33789 33793 33826 
34096 34248 34283 34227 
34849 34920 35014 35152 
36050 36086 36102 36138 
36534 36541 36544 36702 
36994 37102 3710C} 37202 

Deniz 

Kalan 

Üzerinde 

Zavalhlar 
Almanya ve Çekoc:lovakyadan kaçmış 

1200 Museviyi hamil bulunan Panama 
bandıralı Noemi ,Tulia vapurunun ihrııkive 
almak için geçen gün Karadeniz Ereğlisi
ne geldiği ve yokulıırın iac:e levazımından 
tamamen mahrum olduklArı İstanbul Vl
lavetine bildirilmiştir. Bay LUtfü Kırdar 
keyfiyetten haberd;ır olur olmaz bu zaval
lılara icap eden yardımcla bulunulmasını 
ernretmis vı> Kızılay Cemiyetine ele ayrıc3 
malumat verdirmiştir. 1 

Bu alaka saveslnde limanımıza gelen 1 

~oemi Julia vapuru yolcularına yiyecek ve 

içecek verilmiştir. ) 
İstanbul valisinin bu im::ıni alakas1 ve 

Kıı.ılay'ın yardımda gösterdiği istical za
vallı mültecilerin minnet ve şükranını cel-
betmistir. 

r 
i 

1 
; 

1 

BORSA 

Londra 
Nevyork 

Paris 
Milano 
CeneVt"t 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 

Sofys 

Pl'ag 
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Çllli.LEU 

ı Madrid 
Varsova 
Buda peste 
Bükres 
81'.'lgrad 
Yokohama 
<:;tok!ıol.Jı'o 

Moskova 
f,Sf1AM VF TAH'1ıt.A1 

Türk borcu I, peşin 19.-
% s 1938 ikramiyeli 19.-
C. ::vı:. Bankası 90.-

'-·--------··---' 
ÖLÜM 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: Oku
yan: Mefharet Sağnak, Çalanlar: Cevdet 
Kozan, Cevdet Çağla, Kemnl Niy;ızi Sey
hun. 1 - Haşim Bey: Hicazkar şarkı (Şeb
taseherden zarüzarını), 2 - Rakım Bey: 
Hicazkar şarkı (Bekledim UI !ecre kadar), 
3 - Şemsettin Ziyı.: Neva şarkı (Ko sinem 
ateşe yansın). 4 - Cevdet c~~la: Keman 
taksimi, 5 - R;ıhml Bey: Mahur şarı<ı 

(Esir ettin beni). 6 - Arif Bey: Rast şflr
kı (Vuslatından gayri el çektim), 13.00 
Memleket saat tıyarı. aians ve metroroloH 
haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Karışık prog
ram - Pl.). 

19.00 Pro$!ram. 19.05 Miizik (Dans mil
ziği Pl.), 19.30 Türk müziği: Halk şairle

rinden örnekler. Sadi Yaver Ataman, 20.15 
Konuşma, 20.30 Memleltet saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk 
müziği: Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti: İdare eden: Mesut Cemil. (Beste
ktır tanburi Ali efendinin hatırası için) 
Nihavent ve suzidil fasıllarından beste se
mai ve şarkılar. 21.30 Konusma, 21.45 Mü
zik (Solistler), 22.00 Müzik (Radyo orkes
trası) Şef: Dr. E. Praetorius; Konser tak
dimi: Halil Bedii Yönetgen. 1 - Moniusz
ko: Halka operasının uvertürü, 2 - Haydn 
Senfoni (Oksford), 3 - Glazounov: İns
troduction et dasen de Salome, 23.00 Son 
ajans haberleri; ziraat, esham. tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiat), 23.20 Mü
zilt (Cazband Pl.), 23.55 - 24 Yarınki 

proııram. 

AKSİM 
SINEMASI 

15 Eyhil cuma gününden itiba. 
ren Yeni Sinema sezonuna baş 

lıyor. Altın sesli 
ABDÜL VEHABlN oynadığı 

YAŞASIN AŞ 
'l'ürkce sözlü Arapca sarkılı fiin ...................... 

LALE d 
er.şe.mbe akşanundan. it.ibare 

MEŞHUR 
~ERNANDEL'i 
En dertli insanları bile kahka
hadan ağlatacak en güzel filmı 

'SEŞ KURUŞLA l DEVRiALEM 
KAYIP: Fatih garajında bir ay ev -
vel bıraktığım motosikletin 260 r.u. 
maralı plakası garajda kaybolmus
tur. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Hasan Şekip. ..... ______ , 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanla
ra mahsus mantoluk, rop ve 

Tüccardan İzrail R:ıpoport, evvelki kostüm tayyörlük yüksek fan-
gece sabaha karşı sektei kalpten an- tazi rodier, morcau, harris. 

· tweed ve saire YÜNLÜ KTJ-sızın ölmüşttir. Cenazesi bugün Ga-
latada Yüksekkaldınrnd k' E k' 

1 
!\'IAŞLARIN emsalsiz çeşit. cin~ a ı s ınazı . v 

Musevi senagogtan cıaat 14 te kaldı- ve :_enklen Beyoglunda BAKE~ 
rılarak Beyoğlu Mu 1 ~ Magazalarında her yerden mu-

. . sevı mezar ıgma said şartlar ve ucuz fiatlarla 
defnedilecektır. ı t ı kt d sa ı ma a ır. 

Zilia Rapoport ve o~lu Bension. '------------

İstanbulun daima en ŞIK ve en I'i: İBAR halkın sineması olan 

MELEK Si eması 
YARIN AKŞAM 

Baştanbaşa yenileşmiş ve güzelleşmiş bir şekilde yeni sinema 
mevsimine baş'ıyor. İlk programda: 

3 BUYUK YILDIZIN YARATTIKLARI NEFiS BiR FiLM 

A ş K 1 A VEDA 
Baş Rollerde 

JOAN CRA WFORD-Margaret Sullavan-MELWYN DouğlM 
Biletler bugünden itibaren satılmaktadır Telefon: 40868 

Maslakta Askerf Prevantöryum Baştabipliğinden: 
Bir kalorifer ateşçisi alınacaktır. İsteklilerin yukardaki adrese mü

racaatları. ( 7193) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llcinları · 
. / 

1-Şartnamesi mucibince 1333 kilo bergamut esansı yeniden pazarlık
la eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 19/ IX/ 939 Salı günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubsindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleri ılan olunur. "7135 .. 
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TAN Ecnebi 

ABONE BEDELi ABONE BEDELi 

TUrklye 

1 Sene 1400 Kr. 
Milletleraraı;ı posta ittihadına dahil ol-

1 sene 2800 Kr. 
mı yan memleketler için abone bedeli 

6 Ay 750 
,, 

6 ay 1500 
., 

mliddet sınısile 30, 16, 9, 3,5 liradır. ,, 
" 3 Ay 400 3 Ay 800 Abone bedeli pe~indir. Adres degb;tir-

1 Ay 150 ,, 
1 Ay 300 " mek 25 kuruştur. Cevap için mektup-

lara 10 kurşluk pul ilavesi lazımdır. 

: GÖRÜŞL . ER 

Napolyondan 
Hitlere Mektup 

istinsah eden: Sabiha Zekeriya SERTEL 

H aşmetmeap, İkinci Cihan Harbinin patladığını gazetelerde okudum. 
Bugüne kadar kazandığınız zaferler, ve beslediğiniz cihangir
lik temayülleri dolayısıyle sizi bana benzettiklerini okudukça, 
hüzün duyuyorum. Ben N apolyon Bonapart, zaferleriıni nice 
nice şanlı harplerle deniz boyukan dökerek kazanmıştım. Si
zin tehdit ile yürüyüşleriniz, sisteminiz, taktiğinizle benimki 
arasında, aramızdaki asırlar kadar fark vardır. Şimdi benim 
yoluma girdiğinizi görüyorum. Sizi benim akıbetimden 
kurtarmak için bir iki söz söylemek istiyorum. 

Şan ve şeref meydanına atıldığım zaman, emelim sadece ıtoğduğum 
toprak olduğu için Korsikayı kurtarmaktr. Alplarda Avusturya ordusu
nu a!tı günde hak ile yeksan ettim. Dünya JüJ Sczardanberi böyle bir 
istila görmemişti. Fransaya döndiiğüm zaman, varoşlara biriken halkın 
alkışlan, gök giirültülerini işitmeğe mani idi. 

Zaferin sarhoşluğunu daha tatmadınız. Bu harpten dönen ben ide
alist Napolyon, birden şan ve şerefin, alkışın sihirli mıknatısına tutulun. 
ca, kainatı avuçlarımın içinde görmeğe başladım. "Çok şeyler hayal edi. 
yordunı. Dünyaya yeni bir din getirecektim. Kendimi Asyada, bir filin 
üstünde, başımd:ı sarık, elimde yeni getirdiğim kuranla Asyanın fatihi 
hayal ediyordum.,, Bir ayağımı Afrikaya, bir ayağımı Asyaya basacak, 
buradan cihana Jıiikmedccektim. Bu hayal ile yola çıktını. Avusturya, 
İtalya, Prusya, ~izmelerimin gıcırtısı altmda ezilmiş yılan gibi yere se. 
rildiler Ben sizin gibi yalnız A vrupanrn hakimi olacak değildim. Mı!ıır 
sderine çıktığım zaman, ehramların eğilip bana secde ettiğini göriiyor
dum. Bu hayalimi İngilizlerle, Türkler kudılar. Bu ilk mağllıbıyetimdi. 
Fakat yılmadım. Memleketime döndüğüm zaman ihtilal vardı. Halk 
kral istemiyor, imparator istemiyor, müsavat, hürriyet diye çırpınıyor
lardı. Ben ihtilalin de başına geçtim. Bu şımarık miisavatçıları sustur. 
duktan sonra, ihtilalden kaçan asilzadeleri get irttim, cihanın istilasına 

çıktım. 

ı ~te, mağlUMyetimi hazırlayacak olan mikrobu içerde ôldüremc. 
diltimi hesap etmemiştim. Tıpkı şimdi sizin yaptığınız gibi. Fran

sa demek, N apolyon Bonapart demekti. Bugün Almanya demek, Bitler 
demek olduğu gibi, VII inci Papa Pius kendi elleriyle imparatorluk ta. 
cını başıma taktı. Ordularım Alplan aştı, Tuna boyunda hudut kurdum. 
Polonya ovalarından Rus smırlar~na dayandım. İspanyada Fransız kra
lının fermanı okunuyordu. Rus orduları çakıl taşları gibi önümde da. 
ğıldılar. Mağlup kazaklar, yaktıkları şehirlerin alvleri içinden kaçıyor
lardı. Moskova,·a vardığım akşam, kiliselerin çanları Bonapart diye ba
ğırdılar. :Moskovayı tutuşturdukları gece Napolyonun yıldızı söndii di. 
yenler hata ediyorlar, benim yaldızım, Paris halkı varoşlarda hiirri. 
yet ve Ciimhuriyet diye bağırdıktan gece .sönmüştü. 

Moskovadan Parise, yollarda soğuktan donmuş asker cesetlerinin, 
nefesleri donmu~. yaralarındaki kanlar buz kesilmiş biUfır gibi parla. 
yan neferlerin üstüne basarak döndüm. .,.. 

Mağltıbiyetin acısını da daha tatmadmız. Kıtaları top yapıp elinde 
oynatmak isteyen Napolyonu, sürüldüğü Elbe adasında görseydiniz, ci
hangirlik hiilyası ile yola ç ıkanların akıbetini belki anlayabilirdiniz. 
On sekizinci Liiinin şöhretine tahanımiil edemiyordum. Elheden, Fran
saya kaçtığım akşam, Paristc halk yine hiirriyet, müsavat diye bağırr. 
yorlardı. On sekizinci Liii hayalimden korktu kaçtı. Onun tahtına otur. 
dum. Artık Napolyonun önline duracak, hırsını boğacak ordu yoktu yer 
yüzünde. Öyle sanıyordum. 

Bundan sonrı; Vaterloo geldi Her Bitler .... Vaterlooyu tarihte oku
dunuzsa. hiç bir şey anlamamışsınızdır. Onu görmek lazımdı ... Çamur
lann içinden, ~ağnak yağmurun altından ordularımı yürütmek istedi
ğim zaman "olmnz" dediler ... Güneşin altında ''olmaz" olmaz dedim. 
Bir İngiliz dükü Vellingtona, bir Prusyalı Von Blüchere mağlı1p oldu
ğum için harbi kaybetmedim ... Ben harbi, şan ve şöhreti, her seyi Paris 
varoşlarında halk hürriyet ve ciimhuriyet diye bağırdıkları için kay. 
bettim. 

Bundan sonra Sent Helen geldi .... : 
Bu bir tarihtir. Cihangirlerin başından geçen tarih ... Büyük İsken. 

der, Jül Sezar, Jlara, Cengiz, Ama, ve ben bu tarihin adaınlarıvrz ... 
Varşova sınırJarına dayandığınız bu dakikada, bütün dünya varoşl~rrn
dan hürriyet, miisavat diye bağıranların sesini duymuyorsanız, sizi han
gi Sent Helene göndereceklerini düşiinmeğe koyulunuz... Bl?n bunu 
Sen Helende, kayaların üzerinden ufuklara baktığım akşam anladım. 
Saygılar. 

Ortamektepler için 
50 Şube Açllacak 
Bütün mekteplerde talebe kayit 

ve kabulüne devam edilmektedir. 
Bugüne kadar gerek ilk, gerek orta
mekteplerde yeniden şube açılması
nı icabettirecek bir vaziyet göri.ıl • 
memiştir. Maamafih ihtiyaç hisscdi. 
lirse Maarif idaresi yeniden ellı ka
dar şube açmak için Vekaletten sa
lahiyet almıştır. Bunlara icabeden 
binalar da hanrdır. Muallim vaziyP.. 
tine gelince, Maarif mekteplerin mu. 
allimsiz kalmaması için de icabf'den 
hazırlıkları yapmıştır. Yeniden açı -
lacak şubeler için icabederse yüksek 
tahsildeki gençlerden de ~stifade e
dilecektir. 

iki Tramvay Çarpıştı 
1 Kişi Yaralandı 

Vatman Ferhadın idaresin<leki 
201 numaralı Şişli - Tünel arllbası 
vatman Hüseyin tarafından idare olu 
nan 151 numaralı tramvayla çarpış. 
mıştır. Musademe esnasında vatman 
Ferhat başından ve muhtelif yerle • 
rinden ağır, Hüseyinin arabasındaki 
yolculardan Muhsin oğlu Yusuf yü
zünden, Recep kızı Hayriye yü7ün
den yaralanmışlardır. Yaralılar Şiş. 
li hastahanesine kaldırılmışlar, talı. 

kikata başlanmıştır. 

Sekizinci Ceza Hakimi 
İstanbul sekizinci asliye ceza mah. 

kemesi hakimliğine tayin edilen Ce
mil gelmiş, vazifesine başlamışt!r. 

TAN 5 
~ 

\ Muharrir, bu yazısında Nazi Almanyasının Avrupanın Cenubu Şarkisine yayılmak siyasetinin hiç \ 
bir gizli tarafı olmadığını anlatıyor ve bu siyasetin adım adım nasıl tatbik edildiğint anlatıyor. 

• • • 
HITLER'in arka 
Doğru Yür_üyüşü 

''A vruoanın garbına ve ce· 
nubuna doğru şimdiye 

kadar takip ettiğimiz yürüyüş 
istikametini değiştiriyor, göz
lerimizi şarktaki topraklara 
çeviriyoruz.,, 

Her Hitler 
Benim Cephem isimli kitabından 

"Alman uyanışı, Alman halkı 

için "milli emperyalizm'' manası. 
nı ifade etmelidir. Almanlara 
kuvvetli bir varlık temin etmek 
için ''hayat sahalarına,, ihtiyacı

mız vardır. Ahnan halkı şunu iyi
ce öğrenmelidir: Eğer kelimenin 
bütiin manasile ölmek istemiyor
larsa,.kendileri11e ve yetişecek ne

sillere yaşıyacak toprak istiyorlar
sa, bu toprağı Afrikad~ bulamıya
caklarını bilmelidirler. Bu toprak 
A vrupada, hususile Şarki A vru
pada bulunabilir. Bu anlayışı, Al
manyanın asırlardanberi takip et. 
tiği harici siyasetin organik pren
siplerinde bulabilirlet' ." 

Dr. Al/reel Rosenberg 
Alman Harici Siyasetinin 
istikbali isimli eserinden 
B u neşredilen fikirlerden de, 

nazi Almanyanın, Avrupa
nıı:ı cenubu şarkisin~ yayılmak si
yasetinin gizli bir siyaset 
olmadığını a n 1 ı y a b i I i r i~. 
Nazi liderleri bu fikirlerini 
açık açık ilan etmişlı:!rdir. Bu fi
kirler Her Hitlerin "Benim cep

hem., isimli kitabında mufassal o
larak izah edilmiştir. Hitler, bu
günkü siyasi sebepler dolayısile 

Fransaya karşı yaptığı isterik hü
cumları bırakmış, nazi akınını 

şarka doğru çevirmiştir. Bugünkü 
Alman harici siyasetinin hedefi 
budur. 

Drang Nach Osten, Alman siya
setinin yeni bir safhası değildir. 

Cihan Harbinin patlamasına sebep 
de bu siyasetti. Her Hitler İmpara
tor Vilhelm'in çizmelerini giymek
ten başka bir şey yapmamıştır. 

Yeni olan, teknikteki değişiklik

tir. Hitlerin küçük milletlere yak
laşması, emperyalist diplomasiden 
daha sistematiktir. Nazilerin, kü
çük milletlerin dahili işlerine mü
dahalesi Berlinde organize edil
mektedir. Bu taktik, ecnebi mem
leketlerdeki gazeteleri satın al- . 
mak, faşizm propaganda broşürle
rile tar;ıfdar kazanmaktır. Bu 
memleketlerde buna muhalefet e
den diplomatlar, tazyik ile uzak
laştırılır. Gizli cinayetler, siyasi 
evrak hırsızlıkları. failleri mey
dana çıkmaksızın yürür. Fasizm 
tarafdarı, terör tarafdarı mürteci 
gruplar ve liderleri para ile satın 
ahnır, bunlara silah verilir. Her 
memlekette muhtelif isimler al
tında yh-·li nazi teşekkülleri bura
dan aldıkları para ve talimat ile 
yürürler. Hitlerin siyasi pro!lramı 
ikbsadi hulüldür. Bu, Doktor 

. Schaht tarafından maharetle ida
re edilir. Küeük milletleri iktısa
den Almanyaya muhtaç bırakmak 
gayeleridir. 

N azizmin en büyük gayesi, Al-
man "Küçük Avrupa,, sını 

meydana getirmektir. Bunun hu
dutları Baltık memleketlerinden 
Adriyatik'e, Rein'den Dniester'e 
kadar uzanır. Almanyanın, cenubu 
şarki Avrupasında takip ettiği 

"psikolojik tecavüz .. ismini verdi
ği siyaset, bu memleketleri elde 
ettikten sonra Rusyaya hücum için 
bunları müttefik olarak kullan
maktır. Almanyanın cenubu şarki
de takip ettiği .bu siyaset İngiltere 
ve İtalyanın aleyhinedir. General 
Goering, 28 teşrinievvel 1936 da 
söylediği nutukta, "İngilterenin sı.. 
rası Rusyayı temizledikten sonra 
gelecektir,, demişti. 

Yazan: 
F. Elvyn Jones 

Bu nutuktan iki gün sonra Dok
tor Goebbels, Berlinde, "Tabiidir 
ki kolonilerimizi almak için bütün 
dünya ile harbe girişeceğiz .. sözile 
Almanyanın idealini açığa vur
muştu. Cihan Harbinin patlaması
na sebep de Ahnanyanın bu iddia
lan idi. Goering'in nutku Romada 
hararetle karşılandı. Mussolini, 
Rusyaya muhalif bir cephe yap
maktan ziyade İngiltereye muhalif 
bir cephe yapmağa tarafdardı. Fa
kat Almanyanın ve İtalyanın em
peryalist gayeleri, cenubu şarki 

Avrupasında birçok noktalarda 
birbirine zıddı. Hitlerin 1934 de 
Venedikte Büyük kanal üzerinde 
Mussolini ile yaptıkları anlaşma 

teşebbüsü bir netice vermemişti. 

Bu sebeple Papanın ve Mussolini
nin kuklası olan Dollfuss'un bir 
nazi kurşunile vücudü ortadan 
kaldırıldı. · 

f Asker Gözü ile : 

Dollfuss'un yerine geçen Dr. 
Schuschnig, 1935 yılının başında, 

Balhausplatz'da, Dollfuss'un öldü
ğü odada, buluştuğu İngiliz dele
gasyonuna ölünceye kadar naziz
me karşı mücadele edeceğini söy
lemişti. Bu davada Mussolini. 
Schuschnig'e ya!"dım ediyordu. 
Çünkü A vusturyanm Almanya ya 
geçmesi İtalyanın işine gelmiyor
du. 

f akat Mussolininin Habeşis-
tan harbi, Merkezi Avrupa

nın vaziyetini değiştirdi. İtalya 

harp ve iktısadi çemberlemeden o 
kadar sarsılmıstı ki. tasavvur etti
ği Avusturyada diktatör rolü oy
namak davasından vazgeçmeğe 

mecbur oldu. Bunun neticesi ola. 
rak 1936 da Avusturya - Alman 
anlaşmasını imzaladı. Avustur
ya - Alman anlaşması het şeyden 

Cephelerdeki Son 
Vaziyete Bir Bakış 

Yazan : Cef al DiNCER 
~ ün ıtece !:Mt dokuz buçuğa kadar 

gelmiş olan haberlere 'nazaran 
vaziyet aşağıda huUsa edilmiştir: 

A) Garıı cephesinde: Son Fransız res
mt tebliğlerine nazaran Fransız ordusu
ntın, Alınan Zigfrid müstahkem mevzi
lerinin önündeki (ileri mevzi) lere kar
şı yaptıkları taarruzlar 50 kilometrelik 
bir cephe üzerinde devam etmiş ve bu 
cephenin hemen her tarafında ilerleme
ler kaydedilmiştir. Ancak bu taarru1 
cephesinin üçte bir kısmındaki muvaf
fakiyetıer nisbeten az ve ilerlemeler a
ğırdır. 

Alman ileri me\'Zilerine yapıl:ln bu 
taarruzları, asıl mevzilere yapılacak bü
yük taarruzlar takip edecektir. Bu bü
yük taarruzların bilhassa hangi mınta
kada kmr,·etli şekilde - yani, merkezi 
sıklet tabir edilen, büyük kuvvetlerle -
yapılacağını ısimdiden tayin etmek 
mümkün de!tildir. Bunu tayin edecek 
&mil ileri me\"Zilere yapılan ta:ırruzlartn 
vereceği ipuçlarıdır. Yani Zigfrid hattı
nın (daha doğru t:ibirile ZigCrid müs
tahkem mıntakasının) neresinin nlsbe
ten zayıf olctuğu meydana çıkarsa bü
yük Fransız t:ıarruzlarının o mıntakada 
yapılması tabiidir. 

B) Garp cephesinde: Bu cephe hak
kındaki Alman tebliğlerine b:ıkıhrsa 
şimalde Naref ve cenupta da San ne
hirlerinin muhtelif mahallerden Alman 
kıtaları tarafından l!eçilmiş oldukları 
zannı hasıl olmaktadır. 

Alman tebliğleri San nehrinin hıı nl!İ 
mevkiler ci,·arından geçildil!ini sfy
makta ve bu meyanda Jaroslav ve Sa
nok isimlerini de zikretmektedir. Bu
na mukabil Nııref nehrinin nerelerden 
geçildiiti bildirilmeksizin, sadece, "Na
ref cenubunda köprü başları tesis 
olunmuştur" denilmektedir. Şu hale g;ö
re cenupta San nehrinin geçildiğini ka
bul etmek mümkün olsa bile şimalde 
Naref'in geçildiği şüphell göriilmckte
dir. Her iki nehrin de bazı yerlerde Al
manlar tarafından ge<;ilmiş olması ha
linde dııhi - şimdilik - bu vaziyet bir 
tehlike :ırzetmemcktedir. Clinkii, bu ne
hirleri geçmiş cılması muhtemel kıta
lar motörlü Alman birlikleridir k! bun
ların kuvvetleri hiçbir zaman Leh ordu
sunun umumt kııvvetile mukayese edi
lemez. Mesele, Alman ordusu büyük 
kısmını teşkil eden yaya kuvvetlerin 
yetişmelerine kadar bu motörlii Alman 
birliklerinin - elde ettikleri ileri s(!rü
len - araziyi ve köprü başı me\'zilerini 
ellerinde tutmağa muva!fak olup ola
mıyacaklarındadır. Çünkü, şayet bu 
haberler doğru hıe, Leh ordusunun bu 
birlikleri mukabil taarruzlarla geriye 
atmıya çalışacaklarına şüphe edilemez. 

Yeter ki Leh ordusu büyük kısım

ları bu maksadı temin edebilecek şekil
de toplanmış ve Vistiil nehri gnrbında
ki oyalama muharebelerine bilyük kuv
vetlerini bağlamamış olsunlar. Her ne 
kadar bu hususta hiçbir malümata sa
hip değilsek de bizim düşünebilecc,itl

miz husu!'ları Polonya başkumandanlı
ğının da düşünmüş olacağını tabii ~örü
yoruz. Cünkü askerliğin yüksek sevk ve 
idare sanati de, - resim gibi, mimari 
gibi - beynelmileldir. 

Bu arada Alman tebli~leri bir de 
çemberden bahsetmektedirler ki bu 
noktaya da temas etmek zarureti var
dır: 

Filhakika, Almanların iddialarına na
zaran, kendi birlikleri tara!ından geçil
miş olduğu söylenilen Naref ve San ne
hirlerine ve Alman - Leh hududuna 
bakılırsa ortada bir çember şekli var
dır. Fakat bu çemberin ancak garpta ka
lan yarım kıı;mı kapalıdı1'; şarktaki ya
rım kısmı henüz açıktır ve bu açıklık 

da - kuş uçuşu - 300 kilometre bir me
safe dahilindedir. Eğer. yukarda da söy
lediğimiz gibi, Leh ordusunun biiyük 
kısm1 Vistül garbındaki oyalama muha
rebelerinde kendisini Alman kuvvetle
rine tamamile angaje etmemişse bu a
çıklık kapanmadan önce Vistül şarkına 
geçebilirler. Halen Vistül şarkında bu
lunması tabiY olan Leh kuvvetleri de 
Naref ve San nehirlerinden gecmiş ol
dukları iddia olunan Alman motörlü 
kuvvetlerini evvelen tutmağa, sonra da 
- Vistm garbından çeldlenlerle takviye 
edilerek - bunlara taarruza muval!ak 
olabilirler. 

Her halde bugünden bir çemberden 
bahsetmek erkendir. Ve Alman motörlü 
kıtaları, süratlerinden bilistifade, bu 
çemberin 300 kilometrelik şark kıı:mını 
çabucak kapatamazlar. Çünkü üzerin
den her geçilen arazi zaptedilm!ş demek 
değildir. Zaptedilen veya üzerinden f!C

çilen arazinin muhafazaı:ı sarttır. Bu bü
yük mesafe dahilinde her tarafa kuvvet 
saçma!' ise 5 - 6 motörlii tümen'in kl\rı 
olmadığı e:ibi bu keyfiyet <evk ve idare
ye aykırıdır. Anc:ık şu var ki bu seri 
kuvvetler geçtikleri yerlı>rdekl deınir

yo11arını ve sınai müesseseleri, depolan 
\'esaireyi tahrip ederek Lehlilerin hare
kôtını geciktırmeite Ye güçlestirmeğe 
muvaffıık olablllrler. 

Şimdiki halde bu mevzuda daha faz
la bir şey ~öylemeğc imkôn Yoktur. Her 
!'<ey ve yukarıda 1.ikrettlğimlz miilaha
zaların tahakkuku iki tarafın sevk ve 
idaredeki kudretine, kararda ve icraat
taki sürat ve şiddetine, siyas! ve hisst 
tesirlere kapılıp kapılmamasına bağlı
dır. 

ziyade A vusturyanın Almanya ya 
ilhakını kabul etmek demekti. Bu
nu da Alınanyanın kurnaz diplo
matı Von Papen temin etmişti. 

İtalya'nın Alman - Avusturya 
anlaşmasın1 imzalamasına rouka. 
bil, Almanya da İtalyanın Habe
şistan istilasını tasdik etti. Bu su
retle İtalya ile AJı:nanya arasında
ki birleşme kuvyetlendi. Bu iki 
devlet birleşerek General Franko
yu techiz ettiler. Buna sebep de, 
girişecekleri bir Cihan Barbinde, 
İspanyayı kötürüm bir vaı.ıvette 

bulundurmaktı. 

Bu sıralarda İtalyada antlfaşlst ha
reketler kuvvetleniyordu. Gestapo'nun 
en büyük mümessilleri olan Her Himm
ler ve Her Hcydrich, Reich polisinin re
i.~i General Dalnege, Romada antifaslst 
hareketleri boğmak için birleştiler. Bu 
nu, teşrinievvelde Goering'in sağ kolu 
olan General Milch'in kumandasındaki 
beş kişiden mürekkep hava komisyo
nunun Romayı ziyaret! takip etti. Bu
rada İtalyan hava kuvvetlerinin ku
mandanı olan General Walle ile müza
kereler cereyan etti. Bu müzakerelerde 
İtalyan ve Alman hava kuvveUerinln 
Karadeniz ile Sü,·eyşte kuvvetıcrıni ır
leştirmeleri, İngiliz ve Fransız kuv,·et
lerine muadil bir kuvvet meydana ge
tirmeleri, Akdenizde müşterek bir siya
set takip etmeleri, Almanyaya, Şarki 

Akdenizde, On iki adalarda bahri bir us 
\'erilmesi kararlııştırıldı. 

Tam bir ittifak için göri.işülecek 
daha birçok meseleler vardı. Bu 
sebeple Ciano bu müzakereleri 
müteakip Berline gitti. Siyasi bir 
iştirak, askeri ittifak yapılmadık
ça tam olamıyor, her birine fiil 
serbestisi icin imkan bırakıyordu. 
1 teşrinievvel 1936 da 1 fussolini 
Milanda verdiği bir konferanstıı. 
Hitlerle yaRcığı ittifakın imzalı 

vesikalan olduğunu söyledi. Bu 
nutukta Rusya ile yaptrğı ademi 
tecavüz misakının hükmü kalma
dığını, Almanya ile beraber anti
komintern pakta girdiğini söyledi. 

H er Hitler, Roma ile ittifak 
yapmada Mussolininin ko

münizme olan düşmanlığından is
tifade etti. Bundan sonra İtalya ile .. 
Yugoslavvanın arasını bulmagt 
çalıstı. Alman Hariciye Nezareti 
şu nazariye ile hareket ediyordu: 

"Ei!er Tuna ve Balkan menıleketleri
ni, İtalva tarafından kendilerine hü
cum E'dilmiyeceiine ikna ederse, bu 
memleketlere iktı!'adl ve siyası dilhulü 
kolavlaşmış olacakb. Bu !'<ebeple İtalya 
ile Balkan memleketlerini uzlaştırmağa 
çalıştı. Almanya. İtalyavı Tuna ve Bal
kanlarda be•lediiU emellerden uzaklaş
tırıp. onu Afrikaya ~evkedeceğlnt:: 
di. İtıılyayı Habe!tistan !'eferlnr 
mekteki, Bııhri!'E'fitte hiikimlye1 
dım edeceği vaadile merke7l vı 
şarki A vruoasınnan uzaklaşhr 

gayesl buydu. İtalyanın Habe 
uğrasma•ındıın istitııde ederek 
turyaVl ilhak etti. Bu suretle 
Tlrolden, Çekoslovakyaya, Yuıı;l ~

yadan. Polonvaya kadar kendi kontro
liinil tesis ctmciti kararlıışbrdı. Rugün
lerde, nazı or.ıı:anı olan Dcutsche Volks
wirtchafl vaziyeti su suretle izah edi
yordu: 

"Almıınya, Balkanların. Tuna sahll
lerile Cenubi A Hupanın kapısı olan A
\'llsturyada yerlestikten sonra, bu ka
pıdan Asyay::ı kolaylıkla ge1;ebllir. A
vusturya, Silezya ve Bohemya ile olan 
coğrafi münasebetleri dolayısile. Mer
kez! Avrupada Almanya kin co~r:ı.U ve 
siyasi bir kuvvet temin eder Bu kuv
vet. Almanyayı en büyOk dünya devle
ti haline getirmeğe kafidir. 
"Almanyanın Balkanlarda fktısaden 

hakim olması, Avusturyanın ilhaklle 
temin edilmiştir. Viyana ile İstanbul a
rasında hudutsuz lmkiiıılar vardır." 

Gazetenin hakkı var. Avustur
yanın Almanya ile birleşmesi Hit
ler için "Kücük Avrupa .. idealine 
doğru bir yürüyüsten başka bir 
şey değildir. Bu. Almanların ac;1r
lardanberi takip ettikleri siyaset
tir. Siyasette değismiş bir sey yok
tur, yalnız yukarda da sövlediği
miz gibi değişen taktiktir. Bu de
ğişen taktikler. Almanyanın Bal
tık ve Balkan memleketlerine dü
hulü için kullandığı yeni usulleri 
diğer makalelerde izah edecel!iz. 

r . 

• 



TAN 12 - 9. 939 

GCJrp Cephesinde 

Fransız Taarruzu 

İaki af Edi·tor 
(Başı 1 incide) 

Her Hitlerin takip ettiği iğfal 

tekniği artık herkesin tanıdığı ve 
bildigi bir şeydir. Avrupa ise, emni
yet ve istiklali tehdit eden bu Hit • 
lerci siyaseti ortadan kaldırmadü-:ça 
rah::-t edem}yecektir. 

Başvekil Türkiyenin Vaziyetini 
Dün Etraflı Ş~kilde izah Etti 

İngiliz Tayyareleri 

Bomba Yerine Niçin 

Beyanname Atıyorlar? 

ile de düşman milletlerin maneviyet
lerini bozmağa çalıştılar. O vakit İn
giltere, Alman propagandasının cep
hede ve halk arasında yaptığı fena 
tesiri izale için bir propaganda neza
reti ihdas etmeğe, ve propagandaya 
propaganda ile mukabeleye mecbur 
oldu. Ve bu işi o kadar muvaffaki
yetle basardı ki. Almanlar propagan
da silahını bırakmağa mecbur oldu
lar. 

Bu yüzden İngiltere, beynelmilel 
dürüstlük '\'e ernniyet esasmr hakim 
kılınağa azmederek harbe girmiştir. 

İngiltere hükumeti, yeni bır Ver. 
say yapı:rıayı veyahut Göringin de -
diği gibi .Almanyayı yıkmayı istemi
yor. Adil ve sürekli bir sulhü kuı- • 
mayı ve bunu §erefli bir Alman hü
kumeti ile Yapmayı ist;yor. Göriııg, 
Almanyanın iktısadi snrsıntısım da, 
daha şimdiden memlekete. yoksul -
luk ifade eden vesikaları dağıtmakla 
itiraf etrniştir, Lüzumsuz bir harbe 
giren bir devletin daha ilk safhada 
bu vaziyeti alması, onun neticede 
nereye varacağını göstermeğe kafi -
dir ... 

Eden'in Nutk"u 

Mister Eden, bugün radyo ıle 
övlc~\\lı nutukta, Polonyayı isti. 

laya• kalkışmak kadar tarihte şeref • 
siz bir hadise görülmediğini anlat -
tı_~tan sonra, Almanyaya tecavüz yü
zunden hiç bir şey kazanılmıyacağını 
öğrenınek lazım geldiğini ve onur. i. 
çin sonuna kadar harbe devam olu • 
nacağrnı söylemiştir. Eden, nutku -
~u~ sonunda "Nazistler, Polonyayı 
ıstUa ile harbe son vereceklerini sa
nıyorlar. Asla! Çünkü yeni bir me. 
deniyet doğuyor ve bu medeniyet 
herkese hürriyet ve emniyet vere. 
~"'ktir. • ., demiştir. 

* Hareköfln safhaları , -
Havas ajansı, Garp cephesindeki 

harekat hakkında şu malumatı veri
yor: 

"Kıtaatımızın Alman kıtaatı He te. 
masları çarpışmalara inkılap etmiş
tir. Sigfrid hattının ileri mevzilerine 
taarruza devam ediyoruz. Fakat hu 
taarruzlar takviye olunmuş, öncüler. 
le yapılmaktadır.Miisademelerd.? çok 
istifadeli bir çok köy ve tepe ele ge. 
çirclik. İki gündenberi Almanlar ileri 
mevzilerini miisademesiz bize terkct 
mek istemiyor gözüküyorlar. Bilhas
sa topçumuz için tarassut mahalli 
teşkil edebilecek olan yerleri şiddet
le müdafaa ediyorlar. Bu yüzden ha
zan çok ciddi mahiyet alan mukabil 
taarruzlarda da bulunuyorlar. Kıta
atımızın mevzii taarruzları takriben 
50 kilometrelik bir cephe üzerinde 
yapılmaktadır. Bu cephenin üçte iki
sinde öncülerimiz normal olarak i. 
Ierl6t?ktedir. Diğer üçte birinde ise 
ilerleyişimiz daha güç olmaktadır.11 

* 
Havasın, son cephe vaziyeti hak

kındaki telgrafı da şudur: 
".Bugün bütün harp cephelerinde 

mesut inkişaflar hasıl olmuştur. 
p 0 Ionyada Alman radyosu ilk defa 

olarak Varşovanın zaptı teşebbüsü
nün nkam tini itiraf mecburiyetinde 
.KaiJınŞtır. Batı cephesinde, Fransız 
Genel kurmayının tebliği, düşmanın 
mukavemetine rağmen. Sarın doğu. 
sunda ınühim harekatın 20 kilomet
relik bir cephe üzerinde ehemmiyet
li ilerlemelere imkan verdigini teyit 
eylemektedir.,, 

(Başı 1 incide) 
!erinde almış olduğumuz askeri ted
birler, ancak ihtiyat tedbirleridir. 

Arkadaşlarım, 

Komşumuz Sovyet İttihadı ile 
münasebatımız dostanedir ve dosta. 
ne kalacaktır, (bravo sesleri, alkış • 
lar) • 

Alaka ve rabıtlanmızda hiç bir 
değişiklik yoktur. Temaslarımız ve 
mutad olan fikir teatilerimiz lıer za. 
manki gibi samimidir. 

Harici siyasetimizin diğer unsur
ları, son defaki maruzatımdanberi, 

size ·arzeclilecek bir tebeddül göster. 
memişlcrdir. ' 

Hakkından emin olan milletimiz, 
hakka ve kuvvetine dayanan politi
kasında sükünla, şuurla ve teyak
kuzla yürümekte devam edecektir 
(bravo sesleri, alkışlar). 

Dahili Vaziyetimiz 

ıvluhterem arkadaşlarım, 

Memleketimizde memnuniyetle 
değer bir sükün mevcuttur. Halkı -
mız, huzur ve emniyet icinde iş ve 
güçleriyle meşguldür. Türkiyede in
zibat ve asayiş, hiç bir medeni mem. 
leketten daha zayıf değildir. Mille _ 
timiz, beynelmilel buhranın inkişa
fını vekar ve metanetle takip ediyor. 
Milli Şefe, yüksek meclise bağlrlığ1 

ve itimadınızla mübahi olan hükiı. • 
metinize karşı itimadı iftihar ve hat. 
ta gurur verecek derecededir (bravo 
sesleri, alkışlar). İnsanlığa arız olan 
ve inkişaf seyriyle devam müddeti, 
tahribatının derecesi bugünden kes. 
tirilemeyen büyük buhran karşrsın

da, milletimiz için en isabetli hare • 
ket tarzınıh ihtiyar edildiğine ve bun 
dan sonra da bu yolda şuur! u bir su. 
rette yürüneceğine herkesin inandı
ğını görmekle kuvvet ve inşirah duy
maktayız (bravo sesleri). 

Arkadaşlarım 

Tatilden evvel kabul buyurdu • 
ğunuz barem kanunu tatbik mevkii
ne girdi. Bundan müteessir olan ,va. 
tandaşların adeô.i az olmamasına 

rağmen, alakadarlar bu kanunun 
tatbikatını sükunetle karşrlamakta 

hatta bunların büyük bir ekseriyeti. 
bundan vicdani bir memnuniyet ve 
inşirah duymaktadır, kanaatindeyiz. 

Elde ettikleri menfaatlerin bir 
kısmından mahrumiyete mukabil bu 
kanunun bertaraf ettiği hal, yani 
memlekette yaptığı tahribattan milli: 
bünyenin kurtulmuş olması, kendi -
!erini, vicdanlarını sıkan bir huzur • 
suzluktan kurtarmıştır. Bunu emni. 
yetle huzurunuzda arzedebilirim. 

Türk çocukları, herhangi bir sai. 
kin kendi aralarına soktuğu müı::a -
vatsızhğı ve içtimai nizama müte • ... 
veccih arızayr, velev kendi maddi 
menfaatlerine uygun da olsa asla 
hüsnü telfıkki etmezler. Ve böyle bir 
arızanın bertaraf edilmesini bekler. 
ler, hatta onun için bizzat çalışırlar, 
kanaatindeyiz. Biz, bu tecrübede de 
bu hakikatin tecelli ettiğini görmii~ 
olmakla müsterihiz. 

iktisadi Çahşmalar 

lktısadi sahadaki calışmalarımız, 
alakalı Vekaletler ara~ında yapılan 
son iş taksiminden sonra, daha ve • 

kabiliyetlerine göre milli müdafaa 
lerinde c;alı~tırılacaklardır. 

Kaçan Almanlar 

servis-

Stokholm, 11 (A.A.) - :i\Ialmö'den 
alınan haberlere göre, açık denizde 
murakabe vazifesini gören Alman a
vizolarından biri dün torpile carp _ 
mıştır . .Biraz sonra büyi.ik su sütunu 
yükselmiştir. Tarraka çok şiddetli ol
muştur ki, bundan da gemideki mü. A~sterdama gelen haberlere göre, 
Jıimmatın infilak ettiği anlaşılmak. son gunler zarfında e!li kadar Alman 
t·ıdır. ask~ri, hududu geçerek Belçika as. 

J\ııırıtcrdam, 11 (A.A.) - Almon kerı makamlarına teslim olmuştur. 
d • .. Dün de yirmi kadar Alman . k · ra Yosu bırkaç defa Fuhrerin otomo. as erı 

bT .
1 

kaçmıştır. Bu Alman askerleri Brük 
1 ıne çiçek atmanın yasak olduğunu sel kı§lasında yerleştirılmi~ bulun ~ 

hatırlatmıstır. maktadır. 

* Çek Kıtaları için 

rimli bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Devlet sanayi programlarının tatbik 
ve ikmaline, açılmış fabrikaların fa
aliyetlerinin daha iyi tanzimine dik. 
katle çalışılmaktadır. Meclis Parti 
grupumuzun son direktiflerinden 
mülhem olarak devlet sanayii ve ma
denleri işlerinde ve umumi olarcık 

sanayi ve maadin kredisinin daha 
müsmir esaslar dahilinde tanzimi ü. 
zerinde tesirleri şümullü olaca}t: ve 
iktisadi hayalımızın inkişafına cevap 
verecek tedbirler ittihazını ehemmi
yetli bir mevzu olarak ele almış bu
lunuyoruz. 

Bu husustaki kanun layihaları kı. 
sa bir zamanda huzurunuza gelecek
tir. Yeraltı servetlerinin araştırıl -
masx faaliyeti, muntazam bir pro -
gram altında devam etmekte ve baş
lıca devlet madenlerinin geniş mık. 

yasta istisman yolundaki faaliyete 
hız verilmektedir. Ergani bakır ma. 
deni işlemeğe başlamıştır. Morgo 
madeninde techizatına çalışılmakta -
dır. Kömür istihsalatında, mevcut 
vasıta, şart ve imkanların israfına 

mahal verilmeyerek azami neticeler 
elde etmek için her türlü gayret sar. 
!olunmaktadır. Bununla beraber, bu 
riıevzuda istihsalatı teşkilatlandır -
mak ihtiyacı karşısında bulunduğu • 
muzu işaret etmek isterim. Kömür 
havzasının devletleştirilmesi için de 
teşebbüse girişilmiştir. Cümhuriye • 
tin büyük eseri ve Türk sanayiinin 
en büyük temelini teşkil eden Kara
bük demir ve çelik fabrikalarının şu 
anda ilk istihsalini vermekle milli 
sanayiimize kudretli bir unsur kat • 
mış olduğunu arzetmekle sevinç du
yarım (bravo sesleri, alkışlar) 

Harici Ticaretimiz 

Arkadaşlarım, 

Büyük Meclisin tatil devre~ıne 

girmesini takip eden aylarda hükfı -
metinizin, ticaret politikası ve bunun 
tatbikatı üzerinde ehemmiyetli faa. 
liyeti olmuştur. Harici ticaretimize 
yeni istikametler verilmesi şeklinde 
başlayan bu faaliyete Avrupada har
bin başlamasını müteakip, bir taraf~ 
tan daha fazla kuvvet verilirken, di
ğer taraftan dahili fiyatlarımızın 

makul hadlerde tutulabilmesi, iç pa
zarların harekete geçirilmesi mev • 
zuları süratle ele alınmış. mahsıılle
rimizin kıymetlendirilmesi ve kredi. 
lenmesi ile meşgul teşekküllere yen~ 
vazifeler verilmiş, bankalardan mev
duatın çekilmesi teşebbüsatı milli 
bankalarımızın ve Merkez bankası • 
nın müşterek mesaisi ile şimdiye kn. 
dar sarsıntısız bir şekilde idare edil
miş olduğu gibi, son günlerde iç pi. 
yasada görülen bazı ihtikar hareket
lerini, daha ilk adımda akamete uğ. 
ratacak tertibat ve ihzarata da giri
şilmiş bulunmaktadır (bravo sesleri) 

Müsaade buyrulursa bu işlerin 

her biri hakkında kısaca maruzatta 
bulunmak isterim . 

İç fiyatlarımızla dünya fiyatları 
arasındaki müvazenesizlik yüzünden 
merkezi Avrupa devletleri haricinde 
kalan memleketlere yaptığımız ih -
racatların son senelerde arzettiği 

müşkülatı bertaraf etmek icin bazı 
büyük devletlerle ticaret anlaşmala. 
rımızı ihracatımıza imkan verecek 
bir şekilde tanzime gayret ederken, 
aramızda anlaşma mevcut olan ve 
olmıyan memleketlerle ticaretimizi 
kolaylaştıracak acil tedbirlere de te
vessül eylemiş bulunmaktayız. Fıan. 

sızlarla yapılan ticaret anlaşması, 

İngiliz takas listesine kredi anlasnıa. 
smda mevzuubahs olan mahdut mal
lardan başka bütün ihraç mallarımı. 

zın ithal edilmesi, Kanada ve Mısır
la olan ticaretimizin inkişafına en • 
gel teşkil eyleyen bazı kararlımn 

kaldırılması bu meyanda zikroluna
bilir. 

Diğer Yeni Tedbirler 

takas primlerini tanzim, gerek başıboş bir 
halde cereyan eden Ye çok defa spekUla
ti! bir mahiyet alan hareketlere mfıni ol
mak bnkımından değerli mesaide bulun
muş prim seviyelerinde mühim sayılacak 
tenzilfıt teminine mu,·affak olduğu gibi, 
ihracat ve ithalat tacirlerimize de itimat 
verebilecek emin bir mesnet olmak iti
barile, her tarafta memnuniyet uyandır
mıştır. Büyük ehemmiyet verdiğimiz me
selelerden biri de zirai mahsullerimizin 
fiyatlarını hakiki piyasa icapları haricin
deki amillerin tesiri altında kalarak düş
mekten korumak ve bu suretle bunların 
değer fiyatlarla sabşını temin eylemektir. 

cek bir durumdadırlar. Vad,,,li 
mevduatın dahi iadesine devam o. 
lunması bunun en yeni ve bariz de
lilini teşkil eder. 

Hükumetiniz, mevduatın çekil • 
me hareketi karşsında, talep edilenin 
herhalde iade olunmasını en doğru 

bir yol olarak kabul etmiş ve bu hu
susta icabeden tertibatı almıştır (bra
vo sesleri, alkışlar). 

Zirai Vaziyetimiz 

Aziz arkadaşlarım, 
Zirai istihsal vaziyetimiz 

ve sağlamdır. 
emin 

Bu hedefe yaklaşmak için bir taraftan 
ilıraç imkflnları mevcut oldukça, bazı mü
him ihraç maddelerimiz için ihracatcıların 
müşterek \'e mütesanit bir surette hareket 

Gıda maddeleri üzerinde herhan. etmelerini temin edecek tacir birlikleri vü-
cude getirmek suretile fiyatlar makul had- gi bir sıkıntı varit değildir. Bereketli 
!erinde korunm:ık istenilmiş, İnhisarlar ve iyi kaliteli bir mahsul yılını id -

umum müdilrlüğünün piyasada nazımlık rak etmiş bulunuyoruz. Evvelce de 
hizmetirıi görecek şekilde, müboyaatta bu- arzettiğim gibi mevcudumuz yıllık 
lunması temin olunmuş, diğer taraftan bu- . . .. ' 
günkü ahval ve şeraitin ihdas ettiği bazı ıht_ıyacımızın ustündedir. 
mahalli sıkıntılı vaziyetleri önlemek üze-

1 
lstihsal kudretimiz eski devirlere 

re, incir, fındık bölgelerinde satış koope- nisbet edilmiyecek derecede yük::ek
ı-atif teı;;kilatıınızm fa~_liyetı~rl ~enişleti- tir. Yalnız son sekiz on yıl içinde e-
lerek ortak olmıyan mustahsıllerın m~l~a- kin sahası asgari bir hesa la iizde 
rını da toplamak ve bu mallar mukabılın- t l h p y 
de avans vermek teşebbüsüne girişilmiş- 0 -~z, a ın~n nıa sul ise, ortalama 
tir. (Bravo !'esleri). yuzde ellı, artmıştır. Bl:l satış bazı 

Halen satış kooperatifleriml7Jn mali çeşitlerde yüzde yüzü bulmakta ve 
bünyelerile mütenasip bir surette idare e- hatta aşmaktadır. 
dilen bu ilk h~rekatı tadkviyel eiylemek,llb~ Geçen Umumi Harpten evvel bilyiik se
teşekküllerin ıhdas. e ~ce.k er sene erı hirlerimizin ekmek ve un ihtiyacının dı
reeskont muamelesıne tabı tutmak sure- şardan temin edildig"ini hepimiz h t l 
t·ı . d h . b" f li t a ır arız. 1 e kendllerıne a a genış ır aa ye sa- Bugün ise buğdayda ihracat edecek vazl-
hası açmak kararındayız. yete geçmiş bulunuyoruz. Sekiz on yıl ev-

lhfikcSra Karşı veline geHnceye kadar yirmi yirmi peş 
milyon kentali ancak bulabilen buğday 

Son günlerde iç piyasalada bazı 

ihtikar hareketleri münasebeti ile 
aldığımız tedbirlerden de bahsedecc. 
ğim. Üç gün evvel neşrettiğim bir 
tebliğ ile memlekette en az bir sene
lik ihtiyaçtan fazla iaşe mevaddı bu
lunduğunu, zaruri maddelerin he -
men kaffesinin ya ihracı men veya 
lisansa tabi tutulduğunu, ihtikara 
teşebbüs edecekler hakkında hüku -
metin en şiddetli bir surette takibata 
geçeceğini etraflıca efkarı umumiyc
ye izah eylemiştim. Mazide hepimi. 
zin şahidi olduğumuz vukuatın te • 
kerrürüne fırsat ve imkan verilmi -
yecektir. (Bravo seslerı, alkışlar). 

Şimdiden idari ve kanuni bütün ted. 
birlere müracaat edilmiş olm::ıklı:ı 

beraber, bu husustaki mevzuatımızın 
ikmal ve takviyesi lazım geldiği ne
ticesine de vardık. Bu maksatla iki 
kanun layihası bugünlerde yüksek 
huzurunuza takdim olunacaktır. 

Harici duruma nazaran, ziral istihsali 
teşvik ve takviye eylemek ba~lıcn meşga
lemiz olacaktır. Bütün resmi teşkiliitımız 

bu maksadı temin edecek şekilde tahrik 
edilmiş bulunmaktadır. Zirai istihsalin 
inkişafına yarıyacak bir tedbir olmnk ü
zere, zirai kİ·edi faizlerinde !ıhiren yapmış 
olduğumuz tenzilatı da zikreylemek IO.
z1mdır. 

rekoltesi, bugün otuz beş kırk milyon et
rafındadır ki, ihtiyacımızın fevkindedir. 
Toprak mahsulleri ofisinin.._.silo ve depo
larındaki buğdny,miktarı bir buçuk mil
yon kentnldlr. KiSylü ve tiiccnr elinde de 
bunun en az iki misli bir stok olmuş ol
dui!unu tahmin ediyoruz. 

Pirinç, Harbiumuıniden evvel hemen 
tamamen bir ithal maddesi idi. Bugün pi
rinci de ihtiyacımıza yeter derecede yetiş
tirmekteyiz ve daha fazlasını yctiştirecelt 
vaziyetteyiz. 

Seker, evvelce münhasıran hariçten te
darik edlllyoı·du. Bugün bunu memleket 
içinde ve ihtiy;ıcırrıızın yüzde yetmiş beşi 
derecesinde yapmaktayız. 

Diğer, b\ıtün gıda ve ia~e mnddeleri 
üzerinde de ayni inkişaf ve tezayiidü gör
mekteyiz. Fındık, kuru Ü7.Üm, ıncır \'e 
emsali gibi bugün esas itlbarlle ihraç etti
ğimiz mahsullerimizin de çok kesir \"e 
yüksek kalorili gıda maddeleri olduğunu 
unutmamak lazımdır, 

Et bakımından da vazi~t mi.ısa. 
it ve emindir. Hayvan mıktarı yıl -
dan yıla artmaktadır. Bu artış 929 a 
nisbetle yüzde kırkı bulmaktadır. 

Pamuk ve yünümüz memleket ihti
yacının çok fevkindedir. Bu itibarla 
yiyim ve giyim maddeleri üzerinde 
hiç bir endişeye mahal yoktur. B:ızı 

gıda ve iptidai maddelerinin ihracı 

hususunda son zamanlarda yapılan 

takyidat, zaruret icabı değil, ihtiyat 
tedbiridir. 

Ayni mülahaza ile istihsali eksilt 
memek, bilakis arttırmak için icnbe
den bütün tedbirleri de almak yo
lundayız. 

Trakya Manevraları 

Arkadaşlar, 

Zirant Bnnkasının zirai kredi Ye sntış 

kooperatifüırinc yüzde yedi buc;uk :faizle 
açmakta olduğu kısa vadeli kredilerden 
istihsale taallülc eden ve takriben 12 mil
yon liraya baliğ olan kısmmın faizleri 
yüzde 5,25 haddine indirildiği gibi, Ban
kanın miistahsile doğrudan doğruya açtı
ğı ve \'adeleri beş seneye kadar yükselen 
orta vadeli kredilerle, vadeleri beş sene
den fazla olan uzun vadeli kredilerin fa
izleri de yüzde sekiz buçuktan yüzde altı
ya tenzil cdllmiş bulunmaktadır. Bu nis- Tatil devresinin en göze çar. 
bet yüzde otuza yakın bir ucı•zlama de- pan mühim ve sevindirici hadise
mektir. si, Türk Ordusunun, bu sene 

Alınan bu tedbir ile bir taraftan koo-
peratiflerin himaye edilmesine, diğer ta- Trakya mıntakasında yaptığı bü-
raftan zürraın, işletmenin demirbasını yük manevralardu·. "Bravo ses
teşkil cyliyen vasıtalarla teçhizine ve zi-
raat vckfılctinin zirai istihsal programının leri, alkışlar.n Reisicümhurumuz 
tahRkkuk ettirilmesine dnha fazın i~kan Milli Şefimizin de şeref verdiği 
verilmiş olmaktadır. Zirai kredide faızle-1' b / T ·· k "// t • • 
. . . . bb.. .. d ""ılaı1 u manevra ar, ur mı e ının rın ındlrılmesı teşe usu yanın n, "" 

kredilerin kolay işlemesini ve bilhassa for- hakikaten göğsünü kabartacak 
malitesinin az bir mekanznuıya ttibi tutul- bir intizam ve muvaffakıyetle 
mRsını esns şart koyduk. 

cereyan etmiş ve Türk kumanda 
TelcSşa Lüzum Yok 

heyetinin olduğu kadar Türk er• 
Ticnri hayatımıza ait tedbirleri lerinin ele ne azimde ve ne k ud

arzederken bankalardan mevduatrn rette olduğunu vazıhan göster-

Propagandayi harp sahasında en 
muva!Iakiyetle kullanan milletler
den biri de Amerikalılar olmustu. 
Garp cephesine get_irilen Amerikan 
orduları diismana kurşun atmad<ın 

evvel beyannameler ~önderd "ler. Bü
tün cephe bovunca bu beyanname
leri bağladıkları kfü~ük balonları 

rüzgarın düşman siperlerine doğru 
esmesinden istifade erlerek Alman 
siperlerine ucurdular. İlk gönderdik
leri beyannamelerde Amerikan or
dularının cepheye geldiğini haber 
verdiler. Bu beyannameler hiçbir te
sir yapmadı. İkinci hafta gönderdik
leri beyannamelerde Alman askerle
rine verilen gıda ile Amerikalıların 
Alman esirlerine verdikleri gıdanın 
bir mukayesesini yaptılar. Alman1ar 
o vakit actılar, Amerikalılar ise Al
man esirlerine 7.ivafet veriyorlardı. 

Bu be:'lrcınıı.cımeler de beklenen tesiri 
yapmadı. Bir hnfta sonra üqüncü bir 
beyanname gönderdiler. Bunda şun
lar yazılıydı: 

"Garp ceph4>sine bugiin gelen 
AmPrikan ask<>rinin miktnrı 90 
hindir, bu yekun bir av sonra 
900 hin, harrı devam ederse 9 mil
yon olacaktır.'' 

Artık düşmanın asker kaynakları. 
nın tükendiğini zannederek zaferin 
yakın olduğuna inanan Alman ne
ferleri, bu rakamları görünce ürk
tüler, ve harbin daha senelerce uza
yabileceğini öğrendiler. O vakit Al
man ordusunda maneviyetin sarsıl

dığı ve panik başladığı görüldü. 

* B ugün bu dördüncü harp si1ah1-
nı çok daha mües~ir sure.tte 

kullanmak mümkündür. 
Bir defa Alman askeri.ve Alman 

milleti hakikati bilmiyor. Onu uy
durma haberlerle oyalıyorlar. Po
lonyada harp eden Alman askerinin 
İngiltere ve Fransanın da harbe gir
diğinden haberleri olmadığı nnlaşıL 
dı. Alman halkına hakikati öğret
mek, onun gözünü açmak, liderleri
nin kendilerini aldnttığını anlatmak 
halkın maneviyetini bozmağa kafi
dir. 

Çünkü zaten halk vaziyetten 
memnun değildir. Naziler arasında 

bile hoşnutsuzluk vardıl,". Hele Al
man halkı arasında İngiltere ile har -
be ~irmek isteyen yok gibidir. 

Karanlıkta kalan Alman milletini 
aydınlatmak, onun harp heyecanını 
öldürmek için kullanılacak en kuv
vetli silah, onlara hakikati göster-
mektir. 

İşte İngiliz tayyareleri Alman şe
hirlerine attıkları beyannamelerle 
bu isi yapıyorlar. Bu beyannameler 
AJmanyadaki karanlığı yırtan birer, 
ışıktır. Ve halk bu ışıkta hakikati gö
recektir. 

Bu p;opagandanın faydasız olma

dığını anlamak icin Goering'in nut

kunu okumak kafidir. 

Goering bu son nutkunda birçok 
h.akikatleri itirafa mecbur olmuştur. 
Beyannamelerde halka öğretilen ha
kikatleri tahrif icin izahat vermek 
lüzumunu hissetmiştir. Bu da Al
manyada İngiliz beyannamelerinin 
beklenen tesiri yaptığının en büyük 
delilidir. 

çekilme hareketi hakkında da bir miştir. "Bravo sesleri, şiddetli ve Garp cephesinde henüz esaslı bir 
k k 1. ·· 1 k · t · taarruza gecme zamanı gelmediği i-aç e ıme soy eme. ıs erım. sürekli alkışlar,,. Bunu, huzuru-

B . k t d l b b çin, İngiliz hava filolarının Alman ır ısım va an aş ar u ayın a. nuzda iftiharla ve emniyetle söy-
şında mevduatlarını geri almak için şehirleri yerine, halkın maneviyatı. 
bankalara müracaata başladılar. lemekle bir vazife ifa ettiğime nı bombalaması, cephede kazanılaT 
Mevduatın çekilme:ı hareketi gec:en kaniim. "Şiddetli alkışlar.,, cak ufak ve mevzii muvaffakiyetler-
hafta şayanı ihmal olmıyacak bir Keza, bu arada yine Türk :ızmi den, cok daha müessirdir. 

~e edilen resmi bir tebliğde Frans;ıda 
môhirn Çekoslo\Tak ve Avusturya kıtalan 
tc ıli için muktezi ilk elcmnnları'l vücu
dc getırıldiği bildirilmektedir. Fransada 
yakında Avusturya ve Çek bayrakları 
dalgalanacaktır. 

D ğer taraftan Fransada oturup baş:-:a 
milliyetlere mensup olan binlerce kl§i as
kere Yazılmakta ve bunların miktarı git
tıkçe rtrnaktadır. Bu ylizden yeni ahzı
asker şubeleri tesi!'i mcc!:.uriyetı hasıl ol
maktadır. Yabnncı gönillliller ya muhare
be blrlıklerine verilecek veyahut arzu ve 

Diğer taraftan, Matin gazetesi de ge~en 
hrıfta 20 Alman askeri ile blr Alman su
bayının Ren nehrini kayıkla geçerek 
Fransız makamlarına teslim olduklannı 

ynzıyor. Hunlar: "Ren üzerinde dubalf!r
dan bir köprü kurunuz. Göreceksiniz ki 
binlerce Alman askeri bu köprüden sizin 
tarafınıza geçeceklerdir" deml~lerdir. 

* Amsterdam, 11 (A.A.) - Alman 
seferberliği şahsi davetnameler gön
derilmek suretile devam etmektedir. 
Dortmund polis şefi, emrine verilrpiş 
olan kimselere 11 ve 12 eyllılde ma
hallelerindeki polis komiserliklerine 
müracaat etmelerini bildirmiştir. 

Harici milbadelfıtta temayi.11 eyledil\imiz 
takas muamelelerini intizam altına almak 
i~aHitımızı müşkülata maruz kılan pri~ 
yukselmelerine m11.ni olmak ve bunları iç 
ve dış piyasa icaplarına göre ayarlamak 
gayeslle ile büyük milU bankamızın işti
raklle, kuvvetini Tiirk parası kıymetini 
koruma kanunundan alan bir TakAs Llml
ted Şirketi kurulmuştur. Dlreklitlerlni. 
Ticaret ve :\taliye Vekilletlerile, Merkez 
Bankamızın mümessillerinden müteşek
kil bir komisyondan almak surctlle i§leyen 
bu trııckkiH. tıek kı«a bir ?aın:ınrln ııerek 

vüsatta iken, üç dört günd~nberi ev. ile ve eli ile yapılan demir yolhn -ı 
veıa durgunlaşmrş, müteakiben ta -ımızın bir merhalesine daha geldik. düny.~ bad~rel~ri_nden Ti.i~~ v~taınn~ 
vakkufa yakın bir manzara göster • Şimendifer Erzuruma vardı. (şiddetli ı ve Turk mıll~tını ancak sızın ısabetlı 
mekte bulunmuştur. alkışlar). ı kararlarınız koruyacaktır. (Şiddetli 

Vatandaşların bankalarımızdaki Aziz arkadaşlarım, ve sürekli alkışlar). 
mevduatları hakkında endişeye düş- Bugünün en mühim meselelerin • Jıl.. 

meleri için hiç bir ciddi sebep yok - den size hulasaten bahsetmiş bulu - Ankara. 11 (TAN) - Parti grupu 
tur. Bankalarımız şimdiye kadar nuyorum. Büyük Meclisin işe başla. yarın (bugiin) toplanacaktır.Hariciye 
muhtelif vesilelerle bünyelerinin ması bize hem kuvvet, hem emniyet Vekili Saracoğlunun bu toplantıda 
sağlamlığını isbat ettikleri gibi, ha. verir. vaziyet hakkında izahat vermesi muh 
len de bütün talepleri karşılayabile- Biz o kanaatteviz ki bugüTıkü temeldir 
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1 s ta n bu 1 Le vazı m A rn i r 1 iğin d en . Ve r i 1 e n : 
' 

Harici Askeri Kıtaatr İlanları 

Gaziantep garnizonunun ihtiyacı olan biri 445 dilen fOO ki cem'an 
845 ton arpa kapah zarfla münakauya konmuştur. 445 tonun muham
men bedeli 20.025 lira, Uk teminatı 1818 liradır. 400 tonun muhammen 
bedeli 18,000 lira ve ilk te-mtnatı da 1350 liradır. Münakasa 18 - 9. 939 

cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komi• 
yonda görülür. !atekWer mOuvu uatlnden bir uat evvel lcabeden 
vesikalarUe kan~un tarif ettlli tekilde hazırlıyacaldan mektuplannı 
Jaziantepte Asker! Satınalma jCO!fthıyonuna vermeleri. .. 337" .. 6770,. 

* * fzmır müstahkem mevki hayvanatının 516000 kilo yulaf ihtiyacı ka-
paJı zarfla münakasaya .konulmuştur. İhalesi 13-9-939 çarpmba günü 
saat 16 da İzmir LV. lmtrlili satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin • 
dilen tutan 27090 Ura ilk teminatı 2031 liradır. Şartnamesi her gün Ko. 
da görülebilir. lsteldtler ticaret odasında kayıtlı olduklama dair vesika 
,c;.termek mecburiyetindedirler. Ekailtmeye lftlrak edecekler 2490 sa
J'llı kanunun 2, 3 e6 maddelerinde ve prinameshıde yazılı vesikalarfle 
teminat ve teklif mektuplarım ihale uatinden en az bir saat evvel Ko. 
na vermiı bulunacaklardır. "333,, "6779,. 

* * Çanakkale Müstahkem Mevki balpslnde beş pavyon, Oç tavla, Oç 
hangar kapa-lı zarfla eksiltmeye konmqtur. Bkslltme ve ihalesi 21/Ey
lül/939 perşembe günü saat 1 t de Çanakkalede Müstahkem Mevki sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 187740 lira 11 kurut
tur. tık teminatı 10838 liradır. fateldilerln diplomalı miihendil veya 
mimar olmaları. olmadıklan takdirde ayni evsafı haiz bir mütehalm 
lnpatm sonuna kadar daimi olai'ak lf bafıncla bulunduracaJdan noter
likten musaddak bir taahhüt kAIMh ile temin etmeleri ve asgari bir 
partide 100 bin llralık lnpat iş1ni muvaffakıyetle J'apmlf olduklarına 
dair remıl bir makamm ._..,tiJrlnt havi veealk ibrazı ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cil maddelerindeki 7uıh vw1ld Ko. na ibraz etmeıeri lL 
zunchr. 

Bu ite ait kefil, proje fenni ve husual prtname Çanakkalede Mi» 
tabkem Mevki aatın•Jma Ko. na latanbul. lzmir ve Ankara levazım 
Amirlili satınalma komiayonlannda ıörebillrler. ı.teıdiler teklif mek. 
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Çan•kkalede M~ 
kem Mevki utm••ma komisyonuna makbua mukabilinde vermeleri. 

(338) (6771) 

** Beher kilosuna tahmin edilen fl7at 85 kuruş olan 25,000 kilo kun-
dura boJuı kapalı zarfla mQn•kaM ya konulmUftur. İhalesi 19.9.939 salı 
&ünü saat 15 dedir. tlli teminatı 1218 lira 75 kuruştur. Evsaf ve prtna
meet her glln Anbrada M. M. V. sa tın alma komisyonunda bedelsiz alı.. 
nabWr. Ebtltmeye llncelderln 2'80 ayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı veeadkle teminat ve teklif mektuplarını lhale saatinden behemehal 
bir .. t enellm kadar Allkanda il. il. V. ama llma komlQmıuna 
vermeler1. (3H) (llU) 

........... tala ....... -- - ......... 118,000 metle 
Jnr*1uk Jmmat bpllla ımfla mtliuibsa7& lromnuftur. thaJesl 22.9 939 
eama ,ana saat 11 dedir. tık teminatı 19,122 liradır. Evsaf ve şartna. 
mesi 19 lira 22 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alı-

~~- W' ?t ıs• p-.'elderln 3480 ..,.a lr_.. a, 8 et maddelerhtde 
yazılı vesailde ~ yı= .. a.Wplanaa ....._. .. lllSM beluime1la1 
1*- l8at erieDne 'DCiir da M. M. V. atın alma komilyonuna 
vermeleri. (358) (8889) 

;Tr * Beher adedine tahmin eauerı fiyat 8S kunlf olan 120,000 adet çıplak 
a1emlnyum matra kapalı zarfla milnakMaya konulmuftm. fbaı..t 19.9. 
139 sah l(lnü saat 11 dedir. tık teminatı 8350 liradır. Evsaf ve pıtname. 
al 510 kurup Ankarada il. il. V. 1atın alma komiqonundan alınır. Ek
alltmeye gireCek)erln 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ga.terl
Jen ftll!Drle +.n•n•t ve teklif mektupluuu ihale uatlnden behemehal 
bir uat evveline kadar Ankarada M. M. v. •tın alma komiayonuna 
vermeleri. (389) (8880) 

•• Beher metrellne tümfn edilen fiyatı HO kurut olan 210 000 m$9 
JUi* elblae11k lmmq bpaJı urfla mAMlrasaJa konulmuftm. İhalesi 22.. 
9.938 cuma gilnil uat 11 dedir. ilk tmn•utı 18,110 Uradır. Evut ve prt
naıwt 14 Un '10 tura, •ıJrabDincle Anmada il. M. v. satın alma ko. 
mlayonundan .ıuur. Bblltın.Je pnceklerin 2490 aayıh kanunun 2, 3 
eO maddelertnde ıöeterllen veaalk)e temtnat ve teklif mektuplannı lhale 
uatlndm behemebaJ b1r IMt en.Um bdar Anbrada M. M. v. atın 
alma komlqcmuna vermeleri. (HO) <•1> 

•• Beher metıwlne tahmin edDea fl7atı 280 kurut olan 240,000 metre 
kJtllk •lhl•llk lmmq kapalı mfla mtlnüuaya konalmu,tur. İhalesi 21. 
9.139 peqembe lbtl uat 11 decltr. tJt tendn•tı 30.830 liradır. Evsaf ve 
prtmmeli 33 lira 83 kurup Anb.ncla M. M. V. •tın ~ komlsyo.. 
nUDdul ahım. BbiltmeJe peaeklena 2'IO saJ1h kanunun 2, 3 eQ mact
c1elerlnde ~ veuDrle tamlna_t ve teklif mektuplarmı llW• au. 
tinden behemeM! b1r uat ene1lne bet. Anbrada M. M. v. aatın alma 
komlqonuna vermeleri. C (181) (8892) 

•• Beher metnllne tahmin edilen fVatı 28 kurut olan 280.000 metre 
hAld utarhk bez kapalı zarfla mOn•bsaya konulmuftur. ihalesi 23.9. 
939 cumarteal S(lni uat 11 cledlr. ııt tem•nab 1170 llradır. Bvuf ve 
~ 392 kurup Ankaracla il.il. V. aatm alma komilyonundan ah. 
nabilir. 1!:bllbneJe streceJderlD MIO •Jıh kanunun 2, 3 e6 madde1erln
de yamh ftMikle tmn•nat ve ~kllf mektupJanm lhaJe uatlnden bebe. 
meha1 b1r saat evvellne kadar Ankarada M. M. V. aatın .ıına komisyonu. 
na vermeleri. (8G) (1883) • 

•• Beher metrealne tahmin edilen f!Jatı 42 kurut olan 130,000 metre 
yatık JalıfJılı bez kapalı zarfla mtlnabımya konulmuftur. ihaleli 28.0. 
939 alı pnü saat 11 dedir. tık teminatı 3980 liradır. Bft8f ve prtna
mesl 273 kurup Ankarada M. M. V. satın alma tomiqcmundan ahmr. 
Bblltmeye ~ 2490 •J1h kanunun 2, 3 eO maddelerinde pıe. 
rilen ftMlkle teminat ve tekUf melrtuplaruu ihale lkttnden behemehal 
btr uat evveline kadar Ankarada il. M. V. atın alma komilyomuıa 
vermeler1. (383) (88H) .. .. 

Beher çlftlne tahmin edl1en !iJ at 4'10 kurut olu ll0,000 çift kunda.. 
ra kapalı mfla mOnak"1a7& lıııollal ma,tur. İbaı.t •.t.9.91 pazu1ell 
lintl saat 11 decltr. bk +.ntnata 11, llO Unıdar • ..., w pl'IDame8l 31 
Ura il kuruta Ank.rada M. M. v. aatm alma komllJonundan ahmr. 
BkailtmeJe ~ M90 ..,.ıı Jwnmun 2, 1 cll ~ aa.te
rllen veutlrle teminat ve teklif me ktuplanm ihale 1Utlnden behemehal 
bir saat enelin• bclar A•rMt. M. M. V. atın alma komtayonuna 
vwmeJerL (881) (88) 

ıözlfllf.l kapalı zarfla ekllltm919 konulmUfhlr. İhalesi 20.9.939 çaqamba 
gllnü saat 11 dedir. İlk teminatı 14, 750 lfradır, evsaf ve prtnamest 13 
lira 75 kUl'llf mukabilinde her &ün öileden IODl'8 Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerfnc:le gösterilen vesallde teminat ve teklif mek 
tuplar:\m lhaJe saatinden behemehal bir 1&at evveline kadar Ankara.da 
M. M. V. satın alına komisyonuna vermeleri. (366) (8898) ...... 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 580.000 metre 
yatak kılıflılt bez kapalı zarfla münakasaya konuhnuftur. İhalesi 27.9. 
939 çarpmba günil uat 11 dedir. tık teminatJ 13,10 liradır. Evsaf ve 
prtnamesi 11 lira 78 kuruı muiabilinde Aııkarada M. M. V. satın alına 
komisyonundan alınır. lCkalltmeye gireceklerin. 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cil maddelerinde yazılı vesaikle teınlnat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemehal bir saat evve llne kadar Ankarada M. M. V. satın 
alına komisyonuna vermeleri. (364) (8897) 

* * Karakösede yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu 'ka-
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Ketif bedeli 29 314 lira 20 kurut
tur. İlk teminatı 2198 lira 57 kuruıtur. Eksiltmesi 20.9 939 çarşamba gü
nü saat 10 da Erzurumda Askeri sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname k~ ve plinı Karatösede satın alına komisyonunda görüle. 
bilir. (355) (8899) 

Teslim yeri Cinai * * Tutan 
Lira Miktarı 

Ton 

Muvakkat İhale tekli 
teminat ve saati 

Lira 

Pınarhisar Ot 18,200 120 1385 K. zarf ıs 
Demirköy Ot 4,880 108 365 A. eksilt. 15 
Pınarhlaar Odun 7,000 1040 560 K. zarf 16.30 

Tümen birliklerinin ihtiyaçtan olan kuru ot ve odun tutarı miktarı 
yukarda gösterilmiştir. İhaleleri 21.9.939 günü yapılacaktır. Kapalı zarf
la alınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten bir saa~ evvel 
teklif mektuplarını Vizede tümen satın alma komlsyODuna vermelerl. 
Açık eksiltme ile alınacak kaleme fttirak etmek iltlyenlerln ayni güncle 
mezktır komisyona müracaatları. Evsaf ve prtnameleri Vizede Tümen 

satm ahııa komisyonunda aörülilr. (317) (8800} 

* * Hepdne tahmin edilen fiyatı S3,89S Ura 50 kurut olan 8S5 adet ağır 
maldna1ı k.OIUJft semeri ile 2280 adet mahfe kapah zarfla eksiltmeye 
konulmuftur. Sen.erlerin beherfne 52 Ura 90 kurut ve mahfelerin . 
beherlne 380 kurut fiyat tahmin edilmiftir. tık teminatı 4042 lira olup 
~ 270 kµrup &ıbnda il. M. V ...... K"'n\ıoommdu 
....... Dlll\me I01"'Nf ~-- .... ~ .ı u dedk ........,.. 
IJı~ledD ...,.,__. _,,.*' "'9 *"'Will ,._.-. 1, i dil miıldelit
~,....... .,,..... ....... _. ...... l,tttp1 ........ ctatr tlelll'et 
odiımadan •~lan ...UW.rla b'lrllitıe arflannı ihale aaaılnden be. 
hemehal bir aaet e\'Vellne k&dar Ankara.da M. M. V. satınalma Komis.. 
yonuna vermeleri. (367) (6935) 

* .. ~ bir tavla ahın lnpaı bpaJı zarf 1JIU}ile eblltcne19 kon-
m•lfbat. Şartnaıwi Ankara, İstanbül; Konya levuım lmirlUderi utm . 
alma Ko. larındadır. Kefil bedeli 114SO Ju. 28 kuruftur. Ut tmııinatı 
1233 lira 75 kUl'Uftlu'. Ekllltme 28 eyhU 938 cuma l(lnü saat 18 da Kon-
7ada lev8Zllll lmirli1l 1atın alma Ko. da 7apdacaktır. ı.tekttl• belli gün 
saat on bete kadar teklif mektupla nnı mnk1lr atın ahu Ko. na vere
ceklerdir. 

Antalyada bir tavla ahın lnfUI bp9h sarf usallle ebtllmeJ'• kon
JDQftur. Şartnameai Ankara, İatanbal Lv. lmlrUkleri satın alma Xo. 
lan ile Antaı,.. alay aatın alına Ko. lumdadır. Kefil bedeli 183'3 Ura 
96 kuruftur. İlk temtnatı 1225 lira 80 kuruftur. Bblltme 29 eytCU 939 
cuma günü uat 11 de Konyada levuım lmirllll aabn alma Ko. da ya· 
pılacaktır. 

!stekHler beW Son saat ona kadar teklif mektuplaruu makı'\r satın 
alma Ko. na vereceklerdir. (tol) (7191) 

* * Çanakkale Mst. Mevki böJaıelbıde lDp ettirilecek bet adet paVJC>n 
bpah zarfla eblltmiye konulmUf&U t:. İbalesl 29.9.939 cuma lflnil saat 
11 de Çanakkalede Mat. Mevki aatın alma Ko. da yapılacaktır. Her pav. 
yon bfU bedeli 23999 Ura 45 turu f, -llk teminatı 1799 Ura 96 kuruftur. 
"Bu bir p&VJODa alt tutar ve teminat olup dllv dördilnün ele aynidir., 
Her pavyona ayn ayn teklif J'llpda bilir. ı.tekıiıerin muanen tarihte 
2490 ~ kanunun 2 : 3 maddeJe rinde ynıb veufkle 939 ticaret odası 
vesikaJan ile birlikte lba1e saatinden bir uat evvel kapalı zarftan mak
buz mubbt1fncle Ko. na vermelerl. "Pavyonlara alt bf1f, plb, huauat 
ve fenni prtnameleri !st. Ankara Lv. Amr. satın •lmalan ile ç. kale 
Mat. Mevki •bn alma Xo. da görO lOr. (405) (7191) 

* * 425,000 kilo )'Ulat kapalı zarf ulUllle ebiltıM)'tt konalmaftur. Mu-
hammen bedeli 2l500 lira ilk teminatı 1812 lira 10 kurqtur. tm.ı-t 
30.9.939 cwnarte8I abfl uat 10 da Sdremlt T6m aatın .tına Ko. blnum. 
da yapılacaktır. Teklif mektupları ... t 10 da ko. na teslim edilecektir. 
Şartnameyi görmek iltlyenler Ko. na müracaat etalnler. (403) ('1188) 

* * lliktan Tahmin 
Ton bede11 Lira 

Teminatı 
Ura 

Arpa 800 34500 288'1 10 
Arpa IOC).. 30000 2280 11 
Arpa 100 30000 2250 15 
Arpa 480 27800 2070 ltJ 

28.8.939 perf81Dbe lflnfl )'Ukarda 7uılı saatlerde kapalı ebiltmesf 
yapılacak: olan arpalann prtnamel 1 Karaköeede satın alma Ko. dan be. 
deli mukabilinde alınır. lıtekUlerfn kpnunl veslblarlJe beraber teklif 
mektupJanm IUa .. tbaden bir •at ene! Karakilede KO. na vennel• 
ri. ( 402) (7189) 

** Demirk&J ve civarında pterU• cek anı.,ıu. Wim edilmek prtlle 
2000 kilo aadqalı. 8000 kilo bulpr, 8000 kilo nohut, 8000 kilo fuu1ye. 
.000 kilo pirinç, 1IOO kilo ~ Ja. 3000 JdJo kuru IOjaD. 4000 JdJo 
makarna, 2000 kilo JNnı a.6m, '° 00 kilo .... 2000 kilo irmik. '° kilo 
çqr 4000 JdJo abun, 2000 kilo 9111'~ merdmek, 8000 kDo ,....tUk 
tas, IOOO kilo~ eo,ooo kilo kara ot. 1000 .., 1aayftft tam. 1000 
kilo ..,_ ,.,mr, I0.'000 kilo odua. 11 9"161 • llDI IMt 14 den 18 • 
bcm Vbecle ftnmı satın alma Jtomt.,.unda latm mhaacütır. 

Kırklanll 19 Pmarhllar dvarmck tflmence ,e.ternen ambarlara te. 
Um ecHJmek prtDe aoo kilo ..-,91ı. aooo kilo bulpr, 2'1000 kUD-. 
but, 18,000 kilo fMulye, 18,000 kBo pirinç. 17008 kilo IOlan, 18000 kilo 
...uraa. 12,000 kilo bra tbtbD; 20000 kllO ~ 11.000 'ld1o ... 
ker, H,000 ~ lrmlt, 1000 ldJO 197, 1IOOe kilo IÜUD. 4000 kilo ccıırba-

30,000 kilo pamuk ballaçtırılacaktlr. Ve 2000 J'&tak 
Pazarlıkla eksiltmesi 13.9.939 çarpmba ıono saat 15,30 da l'ophanı• 
levazım lmlrlill satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ w 
nilmunesl komilyonda görfllür. İsteklilerin kati temtna~belll ..aıe 
komllyona plmeleri. (201) (7118) 

. * * 
2600 adet Rugaa bel kemerinin açık eblltm..ı tJ.0-939 Çlfnamba ,a. 

nü saat 14 de Tophanede İltanbul LeVuım lmlrllll •tın.Wlt ....,.. 
yonuda yapılat-aktır. Tahmin bedeli 3900 lira ilk teminatı • Jlra IO 
kunıştur. Şartname ve cilmunesı komiayonda görtlllr. lstekİlerin ka
nuni vesikalarlle benber belli saatte kom11yona geJme1eri ( ) (8'1'11) 

* * 18.00-J adet tire fuılle aJmacaktır. Kapalı zarfla ebiltmell 14-9-811 
perpmbe günü saat 14.30 da Tophanede İltanbul lenmn lmlllli satlD 
alma komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 9800 Ura. ilk temtnaıa 
720 liradtr. Şartname- ve nümunesi komisyonda görilHlr lıtelddirln b
nunf vesfkalarlle beraber teklif mektuplaı1m ihale .. tinden Mr 8'•t 
evvel komisyona ve-rmelerf. •1 '18" "lft"I" 

* * 750 adet manevra ka)'lfUUD açık eksiltmeli 13-._. ~ .-
saat 14.30 da T0pbanede İstanbul levazım Amlrllll u&malıu ~ 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1850 lira, ilk temlNll 123 llra.<JI 0-
lılflur. Şartname ve nümunesl komisyonda ı6rillür. lateklilerin t.aıinl 
veaikalarile beraber belli saatte komisyona plmelerl. .. 1 n .. ...,._ 

* * '8.000 çift tire -:orap alınacaktır. Kapalı zarfla eW'b1ııwt 1'a • 
pel'fllDbe g&nü uat 11.30 d9 Tophanede İstanbul 1evalllD lmlr~ •tut 
alma komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 8000 uıa. ilk 11111*~...:.: 
800 liradır. Şartname ve nümuneal komisyonda görillür. ı.tetın .... 
nunl veslkalarile beraber teJdit mektup1anm lbaJe aatlnd• blf 
evvel komisyona vermeleri. 111'14,, "l'l80., 

* * 3000 adet yatak kıhfı ve 2700 adet yubk kıhfı mam61 oluü ~ 
eaktır. Sapah zarfta eblltmesl t4-N39 ........ lflntl IMt 11 de ~ 
hanede İstanbul levazım lmirlill aatınahna komllyonunda ,......._. 
Hepalnin tahmin bedelj 7680 Ura. 1Uı: WIDlnat.ı iTi Uraclır ........ ft 
nümunelerl komisyonda görill6r !steklilerlD kanuni vedraı.dle -... 
~ teklif mektuplannı 1ha1e saatinden bir IUt evvel komt8JllU wr-
melerL •ın.. ...-ı. 

** * çttt tutbol; • çift hentbol ıottq1 •""..-.ktlr. Puubkı·r~~~I 
il 13 eyltU • ~ pil aaat 11 ele 'l)lphe_.. .... 
Ko. da yapılacattır. Tahmin bedeli HM lira IO kuraf.tsad temlllab 
Ura 87 kurupır. Şartname ve nfbnuwl K.o. da &6riil4'. •ııkllJBrln 
mml ~ ....... Wll ..atte .. - plmeleri. (lts) ,,...,, 

na8 ...,. ........ al'NCltktaı Pawlfkla eblltmesl U.9 
............. lt;tl • .,.. ............. __ ... x.. .. 
~ NfbDUMll Ko. da aöriWlr. lateJdUerin 1ııelll ...ıte Ko. .. 
melerf. (207) (7194) 

** 961,520 kilo kuru ot alınacalltır. Kapalı zatA. eksiltmesi ... -~~ 

çarpmba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirllil atla Una ~:'l!SJI 
nunda yapılacôtıt T.turiln beclell 30, 788 lira M kanqtur tik 1ı 
aaoı u. es....,._ Şartnunest ~~ &eeıılllMlllQ.,. 
kanuni vesibladle berablr tek1tf mektuplanm ihale ..... lllr 
at evveline kadar komt.yona vermeJerL (1'8) (ea) 

ilk mefthnıek, 2IOOO ldlo yemek tum, IOOO kflo .......,., 90.000 kil> 
laf, 100,000 kilo inana ot. '7000 kilo hqyan tma. I00,000 kilo odUJftiHI 
11,000 kilo 1U ,..&ı, 4000 kilo beyas peJDlı' 18 .,ıru 139 pü -t 1 
den 18 • tadar Vlle Tflmeiı satın ahM komiqonunda llClle puill'bldl 
atın alınacübr. (40M ('11IO) 

11 4llO MI 28.&.m lad 11 
80 toOO 300 29.9.931 ... 
91 alO MI 29.9.938 tut 18 

Yukarda yazılı )'U1aflar IÇık ek llltm. ... atan alınacaktlr. lwaf 
prtnameaini a6rmek ..,_ıer Vize Tüm ..ım alma komllJOnUllıda ,.. 
reb!Urler. ı.t,.kUJerln ,.ubrda bildirilen &ID ve aaatte ........ 
hnnuJ•n. (4CN) ('118') 

~ 

* A .. pta cJm w lllktaı yazılı 11 bı.m n.,. ... ,, r , 
al•nacatar. TaJiPllrbl 14.9.939 per ..... l(lnil aat 11 da 
Alkerl utm abu Dmlqonuu mawtıan. Mılırmı Forc1 
nna UJIUD oıuıHar. (40U 

8 ...,.... için bl1lk llltlk - - •• 
- modeli için btJtlk IAltl t 1U borala 

8 Badyatör için btlJlk ıa.tik au baraa 
035 modeli 

1 Badyat6r için bl7fik la.tik 1U --
93'1 modeli 

8 Radyatör lçlD Jdlçilk la.tik 1U bormu 
934 ımdell 

8 Radyat&- tçln kilçük 1lltik lq banim 
93Smadell 

8 lladpt6r lç1ll t8çOk Jaaut 1U bcJrma 
937 modeli 

50 On maku 1ap!amM1 
50 Paket laolabant •aenJt bath., 
25 Sot IOIDunQ 93'1 macle1l 
25 Sot ,.. .. 837 modeJl 

2 Komple Jma rot 934 modeli 
2 Komple ba rot 931 .... 
2 Komple Jma rot 93'1 ..... 

t 
• • 
• • 

1 

• 

• • 

• • 

30 On maka 7çnlı,, jlFaktan ' ~ dahli 

i IO 
1 

10 
IO 

400 

ledet 

100 
Arka ..... ,...,ra1ı 2 Japraktaa ' 1lplÜ dahil I mt 
On ... .., macle1i 1800 

V ....... laaAJ 13'7 lmdell 110 
Kde -,U Dltlpil IO 
Tonnlda batlı cıvata._ - -..u:ll ...., 
..... lln..•K. 
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18.IX.939 Pazartesi 

20.IX.939 Çarşamba 
25.IX.939 Pazattesı 
27.IX.939 Çarşaınba 
2. X.939 Pazartesi 
4. X.939 Çar~aınba 

l ı 

ISTANBUL ÜNiVERSiTESi 

TIB FAKÜLTESi 

1939 - 1940 Ders yılı 
Dahiliye, Hariciye, Kadın Doğum, Çocuk hastalık.lan 

Tekamül Kursları 
18.IX.1939 - 7.X.1939 

Dahiliye Kursları 
Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp 1 Kalp ve Damar hastalıkları teşhis ve tedavilerinde 

Prof. Dr. Muzaffer Esat GUçhan 
,, ,, ,, ,, 

Doçent Dr. Nurettin Kamil İrdelp 
,. ,. Afife Cenani 

Ord. Prof. Dr. Neş'et Ömer İrdelp 
Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan 
Doçent Dr. Nurettin Kamil İrdelp 
Doçent Dr. Afife Cenani 1 

yenilikler 
Akciğer tüberkülozu ve tedavisi 
Blo - chimique muayeneler ve bunların m~naları 
Nefritler ve tedavileri 
Karaciğer vazife bozuklukları ve uzvi hastalıkları 

Muhtelif hastaların takdimi 

TAN 
Aslan ve Eskihisar 
hit Çimento ve Su 
Fabrikaları Anonim 

tinden: 

Mütte· 
Kireci 

Şirke· 

Üçüncü davetname - ikinci llan 
l 

Bu kurslar Cerrah paşada 1. Dahiliye kiliniğinde saat 9 dan itibaren verilecelıtir. 

Aslan ve Eskihisar müttehit çL 
mento ve su kireci fabrikaları ano
nim şirketi hissedarlarının aşağıda
ki ruznameyi müzakere etmek üzere 
ikinci defa fevkalade toplantwa da
vet olundukları 25 Ağustos 1939 ta
rihinde Ticaret kanununun muaddel 
386 ncı maddesinin lüzum iösterdi . 
ği n;sabı ktima hasıl olmadığm<lan 
mezkur şirket hissedaranı asağıda 
vazılı avni ruznameyi müzakere et
mek iİ7ere 29 Ev1fı] 1939 tarihin" 
müc;adif ("nma !7Üni.i ssıat J !5 tP Be 
vol!lunda f stikl~l caddesinde Serkl 
Dorvan (CerrlP cPnrient) binac:;mdP 
iicüncii bir fevkalade içtimaa davet 
olunurlar. 19.IX.939 Salı 

21.IX.939 Pe?Jeınbe 

26.IX.939 Salı 
28.IX.939 Pereembe 

3. X.939 Salı 

Hariciye Kursları 
Doçent Dr. Hazını Bumin .. ,. .. " 
Pro:t. Dr. :Brırhanettin Toker 

" " 
n ,, .. .. 

Sulh ve harpte yara tedavisi yeni metodları 
Mafsal ve kemik ti.iberkülozunun içtimai ehemmiyeti ve 
tedavileri 

Ruznamei Müzakerat 

l - Sirket c;ermı:ıvesinin tezvidi 
2 - 8irkPt ıfahili nl?::ımnı:ımı•><:ini· 

Sulh ve harpte kan transfuzuyonunun ehemmiyeti 
Sulh ve harpte kemik kırıklarının muvafık tedavisi 

usulleri rvıu::ınrlı:>l 14 rıdi m::ınnoc:inin +~~ili 
MJde ve Duodenurn ulserlerinin muhtelif ihtilatlarının 

tedavileri Muaddel 14 cü maddenin şekli ha-
5. X.939 Pe:taembe " ,. ,. ,, Akciğer vereminin son cerrahi tedavi usulleri 7.Trı: 

Bu kurslar Cerrahpaşada 1. Hariciye kliniğinde saat 9 dan itibaren verilecektir. 
"Sirkf'tin umııl" vı> mPc;::ılihi Heye

ti umumiye tı:ırafırıd::ın mansup ve 
iicten doku7::ı kflnar az::ıilan rnii.rek

bahislerine umum! giriş; ~ep hir meclisi idı:ırevı:> ihalı:> olunur. 

Kadın Do9um Kursları 

o ., 
30

,.,..... kadın hastalıkları ve Hormon 
• 111~ Cwnartm ~ Prot. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil Kadın hastalıkları ve Doğum 

"""'-llöS9 Cumartesi ,. • " " ,, Doğumda umumt istitbaplar, kadın hastalıklarında 

Meclisi idare azalık miiridPti üc c;enP 
olup her sene kıdem itibarile bunla
rın süliisii tecdit olunur." umumi istitbaplar ve ılcil tedavileri 

7. X.939 CUmartesi n ,. ,. " ,, Pratikde Doğum ve kadın hastalıklarında müdahaleler 
Muaddel . 14 ncü maddenin tadil

den sonra alacağı şekil: 

Zlıx.939 Cuma 
ll.IX.939 Cuma 
l X.939 Cuma 

Bu kurslar Haseki Kadın Doğum kliniğinde saat 9 dan itibaren verilecektir. 

Çocuk Hastahkları Kursları 

~ 
Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar 1 Çocuklarda gıdalar; 

ve Çocuklarda ishaller, 
Doçent Dr. Şevket Salih Soysal Çocuk felçleri. 

Bu kurslar Şişli Çocuk hastalıklan kliniğinde saat 9 dan itibuen verilecektir. 

Bu kurslar bütün doktorlara açıktır ve ücretsizdir; kayıt muameleleri için Eyllıl bidayetinde şahsen veya 
yazı ile Tıp Fakültesi Dekan katinli ğine müracaat edilmelidir. 

"Şirketin umur ve mesalihi Heye
ti umumive tarafından mansuo ve 
üçten yediye kadar azadan mürek
kep bir mecJLc:;i idareye ihale olunur. 
Meclisi idare azahk miiddeti üc sene 
olup her sene kıdem itibarile bunla
rın sülüsü tecdit olunur." 

t:ski Feyzi ye 
Ticaret kanununun 385 nci mad

desi mucibince hissPdarlard:m bir 
hissesi olanın dahi isbu mü7akereye 

ı istirak ve rev ita etmı>ğe hakkı var
Erkek ı ı dır ve birde~ ziyane hissesi olan ze

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval 
zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa 'iC

ferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar. 
ılımcı sıiatile çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

Kızday Hastabakıcı Hemşireler Mel<tebi • 
dahilinde (Gönüllü Hastabakıcı) yetittirmek için 

birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. l\Ie~cani olan bu 
kursa aşağıda yazılı şartlan ha iz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandası olmak 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malfu:nat almak isteyenler yu
karıda adresi yazılı mektebimizemüracaat etmelidirler. 

Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 
1rnsacaklarına 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 - Iğdır ovası ana kanal temdidi inşaatı ve sınai imalatı keşü bedeli 
480.000 liradır. 

2 - Eksiltme 29-9-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti su işleri reisliği su eksiJtme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş. 

leri genel şartnııme3i, fenni şartname ve projeleri "24,, lira mukabilinde 
şu işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22950 liralık muvakkat 
temir.tıt vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekıile
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
laZlmdn. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4110) (6717) 

"' ....................... _.. ' yahh 

yatısız 1$1K LiSESi vatm revleri hisseleri nisbetinde te-

İsbu ictimarla haz1r bulunmak is. 
Memleketimizin en eski huıuai 

için hergün mektebe müracaat 

Kız l "'avüt eder. 1 

lisesidir. Ana ilk orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt teyen zevat, ticarC't kanununun 371 
' ' nci maddesi mucibince, içtima tari-

..._ edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. , hinden bir hafta evvel hisselerini 

Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine : 
Kağıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığım1z muş

külat dolayısile kağıtlarımız1 idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık 
Hacimlerimizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntolarla dizmek gı
bi tedbirlere başvurduk. Bu cümleden olarak şimdiye kadar 1 O pıınlo 
üzerinden dizilmekte olan ilanları 15.9.939 tarihinden itiba::en 3 pun 
to ile dizmiye karar verdik. 

... Telefon: 44039 sirket merkezine tevdi etmelidirler 
-----'-----------__;,,~.:....---------- Bankalara tevdi edilecek hisse se-

,. ur ıye • 'firar YOllllM ha•tııhltlaM mnt~hA~SI"' 
~ > t•• k• ~._ 1

1 
'ır. SUPHI SENSE~ 

1 1 K 1 Z l l AY C E M i Y ET 1 , ;~,~~ . .::':::~:,'."~?~~.:=,,~=~r:~ , 
nedatı mukabilinde alınac:ık mak
buzlar c::irket merkezine tPvdiat ma
hiyetinde olı:ırıık kabul edilecektir 

İstanhu1. 11 R·dı'.iJ 1939 

Meclisi İdare 

M Umumi Merkezinden: ----------------------
.Yüks•k Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

Ceıniyetimiz taraf mdan sayın halkımızı herhangi bir 

tehlike anında zehirli gazlara kartı 
korumak için yaptınlan 

Halk Maskeleri 
P..nkal'ııda umumi merkezimizle İstanbul satış depomuzda, İzmir. 
Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,Denizli, Ela 
zığ, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon 
merkezlerimizde satılmaktadır. 

•v K ıl llllll Dıger ız ay merkez ve şubelerine de müracaat edildiği takdirde 1 
baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin siparişi kabul edilir 

Her maske ayn kutu içindedir. Muhafaza ve kullanma tarifnamesi 

vardır. Fiyatı her yerde 6 liradır. ---

( Şemsülmekatip ) , 

x~ ~ı~ ~: A R G Ü Y~.ı.~ ~L 1 
_ ....... --

Beıiktaş: Yıldız Tel. 42282 
.:\ Hergün talebe yazılır. isteyenlere tarifname gönderilir. 1 

Ge 
m 
Sl 

n 
1i 

~~_ ........................................... , 
,---MÜHİM İLAN---.. 

''NORBURG,, Vapurunun Hamule sahiplerini alakadar 

eder bir haber hakkında görüşmek üzere Galatada Frank 

b.ıuımda 

1 D~BKOYIÇ ve Şürekası Vapur Acentahijına 
~--Acele müracaatları rica olunur. Telefon: 44708---~ 

\ 

Irak Sefaretinden : 
Askerliğe Davet 

1921 tevellütlü Irak tebaasının son yoklamalarına 1 eyllll 1939 tari
hinden itibaren başlanmış olduğundan alakadaranın tabi oldukları ah
zıasker şubelerine derhal müracaatları veyahut tecil ve ifayı mutazam
mın vesaiki mercii aidesine süratle göndermeleri lüzumu ilan 

lunur. (4384) <7065) 

t ' fz· M. V. Hava Müsteıarhğından: 
. Zlnir ve Çorluda istihdam edilmek üzere iki mimar alınacaktır. Bu 
nıarlara son barem kanununa göre ücret verilecektir. 
allplerin mektep diplomaları ve ellerinde mevcut diğer vesaikle An
\da M. M. Vekaleti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 15 Eylıil 
tkşarnına kadar müracaat etmeleri ilan olunur. "4366,, "7030., 

Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Ank'1ra a:>keıi veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyl derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak ~artile h le be ko.bul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartları haiz olma.sı lazımdır. 

A - Til!.·kiye Cümhuriyetl tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Yaşı 18 - 21 olmak. 
C - BedPn tesekki.illeri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hız. 

mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz., 
D - Tavır ve ~ar:::keti ahlak1 kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailec;inin hi~ bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek., 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 
lazımdır. 

A - Nüfus cüzdt::!1I veya musaddak sureti. 
B - Sıhhnti hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı 

C ,..... Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah
düt senedi. 

E - Sar'alı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müpteHi 
olmadrğı hakkında velilerin noterlikten tasdikli taahhütnamesi "Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul olduklan sonradan 
anlasılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödC'ttirilir. 

3 - htekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şub~lerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikm;:ıl ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa
kültesi askC'ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eyliilün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değ:ildir. Şahadetname derecele. 
rine ve ıniirar..aat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işlerı 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik subcleri ile teb. 
ligat yapılır. (294) <64!54) 

Abideleri Koruma Heyeti lstanbul 
Relöve Bürosundan: 

19.9.939 salı günü saat 15 te Yüksek mektepler muhasebeci'liğin
de "1439 - 79., kuruş keşif bedelli Sultan Mahmut Türbesi müştemila
tından bir dairenin tanliri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna müteferri evrak dairesinde görüle. 
cektir. Muvakkat teminat 108 liradır. İsteklilerin en az bu işe benzer 100 
liralık iş yapmış olduklarına dair İstanbul vilayetinden 8 gün evvel 
almış oldukları müteahhitlik ve 1939 yılına ait ticaret oda.sı vesikalarile 
gelmeleri ilan olunur. (6925) · 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü OaJil LQtfü OÖROÜNCV. Gazetecilik ve 
N.-CO"ivnf T L S . R"c:'M'3't Vf'., 1'.ı\ N MnthAa~ 

' Hurufatın küçülmesinden dolayı ilanlar hiçbir eksikli~e maruz 
kalm.ıyacak yalnız işgal edeceği yer ve hacim kısalmış olacaktır. 10 
punto ile 8 punto arasındaki nıs'beti muhafaza için llAnların heh r 
santiminden simdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız 10 
kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibarile bir il arım 10 punto üzerinden dizi' mesil0 alına-
cak ücret; ayni ilanın 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin ~ynı 

1 
olacaktır. 

Elimizde olmıyan s.ebeplerden dolayı vaki bu d~ji;:ikliği ma
zur görmelerini rica ederız. ' , 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Art+.rma ve 

Eksiltme Komis·yoftundan: 
İstanbul leyli tıp talebe !'Urdu hademeleri için kasketli 152 takım 

elbise 63 adet palto açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13.9.939 çarsamba günü saat 15.15 de Çağ:ıloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurul:ı komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 235 lira 35 kuruştur. 
3 - Muhammen fiyatı 3137 lira 98 kuruştur. 
4 - İstekliler :prtnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli tıp talebe yurdu tflerkezinde alabilirler. 
5- İslekLller cari 3eneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile bidikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6787) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Diyarıbakır Nümune hastahanesine lazım olan 261 kalem ilaç ve sıhhl 
malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 13.9.9:~9 çarşamba günü saat 14,30 ela Cağaloğ1unda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet •nü dür lüğü binasında kuru!u komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 2460 liradır. 
3 - Muvakkat teminat: 184 lira 50 kurustur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisy~ndan :ıhbilirler. 
5 - İstekliler cRri seneye ait ticaret odası vesikasile 2<190 !'ayılı 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz ve· 
ya banka mektubu il~ birlikte belh gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

16789' 

Üniversite Rektörlüğünden: 
İnkılap tarihi ikmal imtihanı 27 eylul perşembe saat 8 de konferans 

salonunda yapılacaktır. 
Askerlik ikmal imtihanlan 27 eylıllden 15 birinciteşrine kadar ya

pılacaktır. (7175) 

,._ Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine ... , 

1 Türk Maarif Cemiyeti Resmi llCin lıleri Bürosundan: 1 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eylülden itibaren 1 

1 

ilanlı gazetelerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği gazetf' 

ıdarehanelerinden bi1diri1mis olmakla alakadarlara arzolunur. 

............................................... , 


